
Zbrala Lidija Sušnik

“Molite s srcem in z dušo”

Kurešček, 2017

Molite s srcem in z duso_2017-2-28.indd   1 2. 03. 2017   08:34:35



Zbrala: Lidija Sušnik
“Molite s srcem in z dušo”
Odgovarja: Anton Košir
Lektor: Stanislav Duh
Naslovnica: oblikovanje in slika spredaj: Pija Frelih,  
                      slika zadaj: Sandra Bertalanič 
Slike v tehniki oglje - pastel: Pija Frelih
Fotografije: arhiv Kurešček
Izdaja: Župnija Ig, Troštova 12, 1292 Ig
Grafična priprava: Salve d.o.o. Ljubljana
Založba: Salve d.o.o. Ljubljana
Naklada: 300
Leto: 2017
Za interno uporabo molitvenih skupin

CIP - Kataložni zapis o publikaciji  
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana  
 
27-534.3-312.47  
27-282.5  
 
        MOLITE s srcem in z dušo / zbrala Lidija Sušnik ; 
[slike v tehniki oglje - pastel Pija Frelih ; fotografije arhiv 
Kurešček]. - Ljubljana : Salve, 2017  
 
ISBN 978-961-211-887-7  
1. Sušnik, Lidija, igralka  
289122304 

Molite s srcem in z duso_2017-2-28.indd   2 2. 03. 2017   08:34:35



• 3 •

• MOLITE S SRCEM •

»Pogosto z ljubeznijo molite rožni venec in odkrivajte skrivnosti 
te molitve. Vsaka skrivnost je studenec žive vode. Ne molite samo z 
ustnicami, molite s srcem in z dušo.« (Kurešček 6. 10. 1990)

Tako nas je v sporočilu, ki ga je že davnega leta 1990 prejel  
+ o. France Špelič, spodbudila Marija Kraljica miru. V sporočilu, ki 
ga je o. France Špelič prejel 1. 10. 1993, pa nas spodbuja: »Molitev 
naj bo vaše orožje in varstvo v duhovnem boju. Radi molite rožni 
venec, saj je to poleg mašnih molitev osrednja molitev. Vrh molitve 
in Božje bližine je navzočnost pri sveti maši in odkrivanje skrivnos-
ti rožnega venca.« (Kurešček 1. 10. 1993)

Knjižica, ki jo imate v rokah, ima prav ta namen. Želi nam poma-
gati, da bi v molitvi rožnega venca vedno bolj odkrivali ‘ta studenec 
žive vode’ in ga molili z ljubeznijo, s ‘srcem in dušo’.

Napovedi za posamezne skrivnosti se opirajo na Sveto pismo in 
Marijina sporočila, ki jih je prejemal o. France Špelič na Kureščku in 
tudi v drugih krajih. Cerkev se še ni izrekla o nadnaravnem izvoru 
sporočil. Ko jih je videc prejemal, jih je najprej prebral takratni lju-
bljanski nadškof dr. Alojzij Šuštar. Ko je izjavil, da je vsebina v skladu 
z naukom Cerkve in cerkvenega učiteljstva, so smela biti objavljena. 
Nadškof dr. Alojzij Šuštar je pozitivno odgovoril tudi na vprašanje, 
»ali je mogoče naročila, ki jih vsebujejo sporočila, sprejeti kot spod-
budo za osebno versko življenje in ali jih lahko priporočamo dru-
gim?« (Glas Kraljice miru s Kureščka Ljubljana, Salve 2007). S tem odgovorom pa ni 
podano nikakršno mnenje o nadnaravnem izvoru sporočil.

Prisrčna hvala Lidiji Sušnik, avtorici teh sestavkov, za ves trud, 
ki ga je podarila Mariji s pripravo te knjižice. Vsem, ki vam bo v 
pomoč pri molitvi, pa veliko duhovnih sadov.

Kurešček, na pepelnično sredo 1. marca 2017
Anton Košir SDB,

upravitelj cerkve na Kureščku
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• UVOD •

Molitvenik “Molite s srcem in z dušo” vsebuje nagovore, ki jih lahko 
uporabljamo za molitev rožnega venca z različnimi nameni. Ime molit-
venika izhaja iz sporočila Kraljice miru s Kureščka, danega vidcu Fran-
cetu Špeliču 6. oktobra 1990. Naslov je hkrati opozorilo nam in prošnja 
Bogu, da bi resnično molili s srcem in z dušo, kot nas nagovarja Marija. 

Gre za molitvenik, ki vsebuje 13 različnih sestavkov za premiš-
ljevanje pred skrivnostmi molitve rožnega venca. Sestavljeni so iz 
delov sporočil Kraljice miru s Kureščka in molitvenih namenov.

Prvi štirje sestavki se nanašajo na posamezne dele (veseli, 
svetli, žalostni in častitljivi) in poleg Marijinih sporočil vsebujejo  
odlomke iz evangelijev, ki se nanašajo na dotično skrivnost.  
Motiv za te štiri variante je v Marijinem sporočilu: »Pogosto z 
ljubeznijo molite rožni venec in odkrivajte skrivnosti te molitve. 
Vsaka skrivnost je studenec žive vode.« (Kurešček, 6. oktobra 1990)

Namen teh prvih štirih molitvenih sestavkov je predvsem od-
krivanje in poglabljanje v skrivnosti rožnega venca oziroma obdo-
bij ali ključnih trenutkov Jezusovega življenja.

Drugih devet sestavkov pa vsebuje dele Marijinih sporočil in 
priprošnje v različnih potrebah, ki jih vidimo v svetu in ki jih je 
Mati Marija razodela o. Špeliču v sporočilih kot pomembne, in si-
cer molitev rožnega venca za: mir in spravo, duhovnike, preno-
vo Cerkve, družine, domovino, nerojene otroke in svetost živ-
ljenja, na čast Sveti Trojici (še posebno z namenom, da dozorijo 
razmere za izgradnjo cerkve Svete Trojice na Kureščku) ter dve 
varianti rožnega venca Jezusovega in Marijinega Srca.

Tako lahko podkrepimo molitvene namene z Marijinimi spo-
ročili in se poleg poglabljanja v skrivnosti rožnega venca poglab-
ljamo tudi v sporočila Kraljice miru s Kureščka in naročila na tem 
milostnem kraju ter združimo srca in molitve v skupne, še tako pot-
rebne namene.
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