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NAVODILA 
 
Za ''Jeriho molitev'' ne potrebujemo nobene- 
ga dovoljenja, saj ta pravica izhaja nepo-
sredno iz Evangelija.  
  

Božja volja je, da se čim več moli. Za določen 
namen se lahko oblikuje molitvena veriga 
samo v Sloveniji, kot se je že molilo v čast 
Sv. Jožefu za domovino. Pomembno je, da se 
k molitvi povabi tiste, za katere je znano, da 
se bodo verigi zares pridružili.   
 

Jeriho molitev  za poseben namen  molimo 
sedem dni. Lahko sedem dni zaporedoma ali 
sedem sobot, kajti sobota je Marijin dan, to 
pomeni, da molimo sedem tednov ob sobo-
tah ali določimo kateri drugi dan za molitev.   
 

Kadar se skupina molivcev odloči moliti za 
nek poseben namen, se določi dan in uro 
začetka molitve, česar se morajo vsi držati,  
in sprejeti to žrtev, ki je v zadoščevanje za 
grehe človeštva in za pokoro. 
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OBIČAJNI  POTEK  JERIHO  MOLITVE  
 
 

1) Pesem ali molitev k Svetemu Duhu. 
2) Molitev k sv. nadangelu Mihaelu, k  

      drugim svetim angelom in nadangelom.  

3) Molitev k Predragoceni Krvi Jezusa  

     Kristusa. 

4) En ali več Marijinih Rožnih vencev, glede 

     na pomembnost namena. 

4) Rožni venec Božjega Usmiljenja. 

5) Molitev za nerojene otroke in njihove  

      starše. 

6) Molitev k Devici Mariji. 

7) Pred zaključkom ure se prebere poglavje  

      iz Svetega pisma ali psalm 91 ali 51. 
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ODLOMKI IZ SVETEGA PISMA 
(Preberemo na začetku sedemdnevnice) 
 

Jozue 6, 15-20: »Sedmi dan pa so vstali še ob 
svitu jutranje zarje. Po ukazu so sedemkrat 
obšli mesto. Samo ta dan so obšli mesto 
sedemkrat. Ko so duhovniki sedmič zatrobili 
na rogove, je rekel Jozue ljudstvu: ''Kričite! 
Kajti Gospod vam je dal mesto. Mesto pa vam 
bodi predmet zakletve in vse, kar je v njem, 
bodi Gospodovo. Le vlačugo Rahábo in vse, ki 
so z njo v hiši, pustite pri življenju, ker je 
skrila odposlanca, ki smo ju bili poslali. 
Varujte se vsega, kar je predmet zakletve, da 
ne bose zavrženi; če se polastite česa zakle-
tega, boste spravili nad Izraelovo šotorišče 
prekletstvo in mu nakopali nesrečo. Vse, kar 
je srebrnega ali zlatega, ter bakreni in žele-
zni predmeti pa naj bodo posvečeni Gospodu 
in naj jih spravijo v Gospodovo zakladnico.'' 
Tedaj je ljudstvo zagnalo bojni krik in 
zatrobili so na rogove. Ko je ljudstvo slišalo 
glas roga, je zagnalo velik bojni krik. Obzidje 
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se je sesulo zaradi njega in ljudstvo je stopilo 
v mesto, vsak na svojem kraju, in mesto 
zavzelo.« 
 
Marko 11, 23: ''Resnično, povem vam: Kdor 
bo rekel tej gori: 'Vzdigni se in se vrzi v 
morje' in ne bo dvomil v svojem srcu, temveč 
verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo 
zgodilo.'' 
 
Matej 17, 20: »'Zato, ker imate malo vere', 
jim je dejal. 'Resnično, povem vam: Če bi imeli 
vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej gori: 
›Prestavi se od tod tja!‹, in se bo prestavila in 
nič vam ne bo nemogoče.'«    
 

Matej 18, 19-20: »Resnično, povem vam 
tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna 
v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki 
je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije 
zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med 
njimi.« 
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PREDLAGANE MOLITVE   
 – za zelo težke namene –  

 
UVOD 
Najsvetejša Trojica je Blaženo Device Marijo 
zaščitila pred vsemi posledicami izvirnega 
greha. Njen "DA", beseda njenega Srca Bož-
jemu večnemu načrtu, jo je naredila za po-
polno ''posodo'', ker je v prostoru tega ''da'' 
Bog mogel postati Človek, edinorojeni Sin. 
Ko je tesno sodelovala z Božjim načrtom, je 
bila njegovo odlično orodje in je tudi danes 
tako. Mir na svetu je bil zaupan njenemu 
Brezmadežnemu Srcu. Ona je sredstvo vsa-
kega iskrenega mirovnega napora. Po njej 
Bog poziva vse ljudi in narode, naj v teh 
časih velike stiske vzamejo v roke njeno 
močno orožje, to je molitev njenega Svetega 
rožnega venca. 
  

»Zlo ima veliko moč v tem svetu, to nepre-
nehoma vidimo in izkušamo. Moč ima, ker 
se naša svoboda vedno znova da odtrgati od 



25 

 

Boga. Toda odkar ima Bog sam človeško 
srce in je tako obrnil človekovo svobodo k 
Bogu, nima svoboda za zlo nič več zadnje 
besede. Od tedaj naprej velja beseda: ''Na 
svetu boste imeli stisko, toda zaupajte, jaz 
sem svet premagal''. (Jn 16,33).« (kardinal J. 
Ratzinger)  
 

Zato je zelo potrebna molitev. Lahko je tudi  
molitvena veriga Velike Jeriho molitve za 
Cerkev in svet in to z gotovostjo v naših 
srcih, da se bo izpolnila obljuba, ki nam jo je 
Marija dala v Fatimi:  ''Moje Brezmadežno 
Srce bo zmagalo!" 
 

Tistim, ki imajo več časa za molitev v teh 
sedmih dnevih se svetuje, da molijo vse štiri 
dele Svetega rožnega venca in Jeriho 
molitve. Tisti, ki nimajo veliko časa, naj se 
udeležijo dnevne svete maše, jo darujejo v 
namene Jeriho molitve in molijo v skladu s 
svojimi možnostmi. 
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KRAJI IN OSEBE, KI NAJ BODO VKLJUČENI 
V TEJ VELIKI JERIHO MOLITVI: 
 

- Slovenski narod ter vsi voditelji naše  
  države in posameznih mest;     
- vsi narodi sveta in še posebej njihovi 
   voditelji držav; 
- mesto in župnija, kjer živimo;  
- naše družine, naši domovi, sorodniki,  
   sosedje in naši prijatelji; 
- vse cerkve po svetu, kjer je shranjen  
   Presveti Zakrament, da bo zaščiten pred  
   vandalizmom;  
- Vatikan, Jeruzalem in vsi sveti kraji;  
- papež, kardinali, škofje, vsi duhovniki,  
   redovnice in redovniki ter vse verske  
   skupnosti sveta;   
- vsi kraji v Sloveniji in po svetu, kjer se 
  opravljajo splavi in evtanazija;  
- vsi bolni, trpeči, umirajoči, ostareli,  
   osamljeni in zapuščeni;   
- vsi otroci in mladostniki v veliki  
   nevarnosti; 
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- vsa slovenska in svetovna vojska in  
   policija; 
- vsi ljudje v zaporih in ljudje na vseh mestih 
   mučenja in zlorabe; 
- vsi verniki doma in po svetu in vsi  
   neverniki; 
- vsi Jezusovi in Marijini zvesti vojaki  
   molitve  ter 
- osebe, oziroma kdor koli, po osebnem  
   namenu molivca ...    
- in še za druge namene ... 
    
MOLITVE  
Priprava 
 

Vsak posameznik ali če je skupina ljudi, je 
zaželeno, če je le možno, da se moli kleče. 
Na mizi naj bo Križ (Benediktov), Sveto 
pismo, rožni venec ter prižgana blagoslo-
vljena sveča (ne elektronska), mogoče še 
Marijina podoba in Karmelski škapulir. Z 
blagoslovljeno vodo poškropimo prostor, se 
umirimo in v duhu povežemo z drugimi 
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molivci molitvene verige ter združimo z 
nebesi.  
 

Ko naredimo križ, molimo: 
 

Vsi sveti angeli in nadangeli,  Blažena 
Devica Marija, Usmiljeni Jezus v Svetem 
zakramentu, vsi svetniki in svetnice 
Božje ter duše v vicah, ki jih vodi naša 
nebeška Mati, in če jim Bog dovoljuje, naj 
sedemkrat obiščejo vse te duhovne 
kraje, kjer se moli, in naj se ta molitev 
nadaljuje neprekinjeno, dokler se zlo na 
svetu ne izkorenini. Vse to darujemo pre-
blaženi Devici Mariji, naj Ona s svojimi 
materinskimi zaslugami izpopolni naše 
molitve ter jih vse pomnoži toliko krat, 
kolikor je prebivalcev zemlje. 
 

Oče naš, … Zdrava, Marija, … 
 

Pridi, Sveti Duh, pridi po mogočni pri-
prošnji Brezmadežnega Srca Marije, Svoje 
preljube Neveste!  (3-x) 
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