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UVOD 

Čeprav je nenavadno, je istočasno tudi resnično: naš čas je 
čas molitve. Ljudje našega časa, ki nenehno nekam hitijo, 
se zaustavljajo v molitvi. Zaustavljajo se zato, ker čutijo 
resnično potrebo, da se pogovarjajo z Bogom, da rečejo tis-
to, kar niso v stanju reči ljudem, najbližjim in prijateljem. 
Ker vedo, da je Bog najbližji človekov prijatelj. 
Zato, dragi bralci: če si želite biti bližje in bližji največjemu 
človeškemu prijatelju Jezusu Kristusu, tedaj si vzemite čas 
za to knjigo. Vodila vas bo na zelo preprost način, naučila 
vas bo, kako je treba misliti in kako istočasno ljubiti Boga 
in bližnjega, saj brez te ljubezni niti molitev ne more biti 
rodovitna. 
Ta knjiga ne grozi nikomur, ne govori o Božji kazni, am-
pak o Božji ljubezni. Vabi nas in kliče, da bodimo ponosni 
in pobožni Božji otroci. 
Kliče nas po izpolnjevanju Jezusovega evangelija, da pos-
tanemo veliki. Kliče nas utrujene in obremenjene, da se 
v moči Jezusovega evangelija spočijemo in razbremenimo. 
Kliče nas grešne, da po Jezusovem evangeliju postanemo 
sveti. Pogosto smo brali različne knjige o molitvi. Pred 
nami je knjiga, ki je sama po sebi molitev. V tej knjigi ne 
učimo, kako je treba moliti, ampak se v njej moli tako, ka-
kor bi vsak krščanski vernik moral moliti. Od bolnega kri-
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ka bednega človeka do usmiljenega odziva Boga-človeka. 
Reke in potoki usmiljenja tečejo med nami. Iz leta v leto, iz 
dneva v dan. Ali bomo šli mimo teh potokov in rek milosti? 
Ali bomo dovolili, da žive vode in vode usmiljenja tečejo v 
reko brezupa in brezna? Vsekakor tega ne bomo dovolili. 
Prav ta čudovita duhovna knjiga duhovnega znanstveni-
ka, dr. p. Slavka Barbarića, na čudovit in preprost način 
govori o vseh lepotah krščanske duhovnosti. 
Kdor bo to knjigo prebral, se bo resnično duhovno obogatil. 
Kdor bo knjigo sprejel kot molitveni priročnik, bo odkril 
najboljši molitvenik. Kdor jo bo sprejel kot knjižno delo, 
ravno tako ne bo prikrajšan.

Jakov Bubalo
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PRAKTIČNA NAVODILA
(Uporabnost obrazcev.)

Jutranja in večerna molitev
Začetniki lahko vsak dan uporabijo samo eno točko 
molitvenega obrazca z enim Očenašem, Zdravomarijo, 
Slavo Očetu in Vero. 
Tisti, ki bolj vidijo potrebo molitvenega srečanja z Bo-
gom, bodo zmolili sedemkrat Očenaš, Zdravomarijo, 
Slavo Očetu in Vero. 
Najbolj resni molilci bodo našli čas za celotno uporabo 
vseh sedmih točk vsak dan ali vsaj enkrat tedensko.

Molitev rožnega venca
Od avgusta leta 1984 se v Medžugorju moli cel rožarij: 
pred mašo dva dela, po njej pa tretji del. Če ne zmoreš 
zmoliti vsak dan celega rožarija, tedaj vsaj po cerkveni 
praksi moli: ponedeljek in soboto radostni del, torek in 
petek žalostni del, sredo in nedeljo častitljivi del in četrtek 
svetli del. Rožni venec miru in Jezusov rožni venec lahko 
moliš po lastnih možnostih; priporočen pa je posebej 
takrat, ko je ogrožen notranji, družinski ali družbeni mir. 
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Češčenje Najsvetejšega
Češčenje je v Medžugorju od 1982. leta naprej na prvi 
četrtek v mesecu, od 1. marca 1984 pa vsak četrtek po 
sveti maši. Po tem namenu v svojih cerkvah lahko molijo 
skupine in posamezniki kadarkoli želijo. Vsakdanji obisk 
Jezusa je lahko tudi primer premišljevanja.

Češčenje križa
Ta pobožnost se v medžugorski cerkvi izvaja od leta 1984 
ob petkih po večerni sveti maši. Drugje se lahko pripravi 
po potrebi, posebej v postnem času. Tudi njeni deli so 
samostojne celote, uporabni tudi posamezno v vsakdan-
jem življenju. Posebej se priporoča bolnikom in tistim, 
ki jim služijo.

Križev pot
V Medžugorju boš križev pot najgloblje doživel, ko se 
boš vzpenjal na Križevac. Pobožnost lahko opraviš po-
dobno v katerikoli cerkvi, kapeli ali v svoji sobi ob petkih 
in kadarkoli želiš doživeti Jezusovo vstajenjsko sporočilo 
o pomenu svojega trpljenja. 

Molitev za ozdravljenje
Ta molitev se redno moli v Medžugorju po večerni sveti 
maši. Moli jo lahko po potrebi, kdor želi.
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PREDGOVOR

Ko prideš v Medžugorje, slišiš, da smo vsi poklicani k molit-
vi. Ne samo k jutranji in večerni, posamezni in skupni, am-
pak tudi k molitvi s srcem. 
V tej knjigici boš spoznal, da te Marija kliče k molitvi pred 
križem, molitvi pred Najsvetejšim. Vabi te tudi, da se dobro 
spoveš, da se lepo pripraviš na sveto mašo in da se po njej 
zahvališ. Našel boš sporočila, ki te spodbujajo, da se posvetiš 
Bogu po molitvah Device Marije. Posvetiti se Bogu pomeni: 
vsak dan se odločiti za ljubezen, odpuščanje in usmiljenje; 
delovati proti zlu in grehu, proti Satanu in vsem njegovim 
delom ter biti proti vsakemu sodelovanju z njim. 
To so glavne misli, ki nas vodijo skozi to molitveno besedilo. 
Vsekakor bi želel, da ljudi spodbujajo k molitvi. Molitve, ki 
sledijo, so sad izkušnje. Ta molitveni priročnik bo izpolnil 
svojo vlogo, ko bo pripomogel, da ti, dragi bralec, preideš 
na osebno molitev, ki bo vključevala iste elemente. 
Vsako molitev se da na hitro zmoliti, tako da zmolimo vse. 
A s tem ne srečamo Jezusa in Marije. Če tako delamo, nam 
grozi nevarnost, da čas, ki smo ga namenili molitvi, pos-
tane izgubljen in brez pomena in da nikoli ne vzljubimo 
molitve. Zato je pomembno: imeti čas za molitev. 
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Marija je s sporočili, ki jih je dajala ob četrtkih in ki jih daje 
vsakega 25. v mesecu, ponudila svoje molitveno življenje in 
pokazala, kako se duhovno raste. 
Vse je usmerjeno k Jezusu Kristusu. Marija se zaveda, da vse 
njene vrednote izhajajo samo iz njenega osebnega odnosa z 
Jezusom Kristusom. Vse, kar nam je svetovala, ima samo en 
cilj: pripeljati nas k Jezusu Kristusu. 
Priti k Jezusu pomeni priti k izviru življenja, ki daje vodo, 
ki nikoli ne odžeja. Jezus je vzor človeka, ki je istočasno tudi 
Bog. 
Te molitve so vtkane v molitvene izkušnje in so zrastle 
s sporočili. Naj tudi tebi, dragi romar, omogočijo korak 
bližje k Jezusu. On te bo približal k miru, ljubezni, spravi in 
skupnosti vseh ljudi, kot so bratje in sestre, k združevanju 
Božjega naroda v eno veliko družino. Prav takšna družina 
se zbira v Medžugorju z vseh vetrov: »Kristus ji je glava, 
sveti Duh moč, Marija mati, a nebesa dom ...« 
Samo tako se bo lahko izkusilo skupnost bratov in sester, 
združenih okrog iste Matere, ki vodi naprej in ne neha vodi-
ti, dokler vsi ne pridemo v Očetov dom. 
Dragi romar, naj bo tvoj prihod sem korak bližje vsemu 
temu in končna priprava za prehod v večno domovino. 
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