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Odpuščanje in sprava
V zadnjem času veliko govorimo o tem.
Največkrat se prizadevanje zanju konča z očitki, kaj drugi ne 
bi smel storiti pa je storil. Kako naj ravnamo, da bi presegli 
tako prakso, ki ne daje sadov?
Rane v posamezniku, ki je del slovenskega naroda, zato 
ostajajo enako velike in enako boleče. Ostajajo nezaceljene 
tako v ožji družini, kot med sorodniki, kakor tudi v župniji,...
Med živečimi še obstaja možnost, da bi morda s pogovorom 
poravnali nesoglasja, vendar nam  to večkrat ne uspeva 
najbolje. Besede vse prevečkrat ranijo in tudi naša drža 
prepričanja zgolj v svoj prav, ne izravnavata poti. Kje in 
kakšna je torej pot, ki vodi do izpolnitve naših hrepenenj, 
da bi postal človek človeku Človek?
Kraj Marijinih prikazovanj, Medžugorje, je kraj mnogih 
spreobrnenj. Marija tja prihaja že 40. leto. Tam je bilo moč 
slišati mnogo osebnih pričevanj o spreobrnjenju. Med njimi 
je bilo tudi pričevanje moža, ki mu je bilo dano po navdihu 
Svetega Duha, urediti odnose v družini in med sorodniki.
  Na kakšen način?
 Duh veje koder hoče in tako mu je 

bilo dano spoznati naslednje: 
“Človek je ustvarjen od 

Boga in ob rojstvu še ni 
grešil. Vendar njegova 
srce in duša nista 
zaprta pred vplivom 
sveta, kamor je rojen. 

Vanj lahko prihaja 
dobro in tudi slabo. 

 Zaradi človekove šibkosti  
 in zavajanja satana, ki je na delu   
  že od stvarjenja v raju, človek dela zlo, ki 
ga sicer noče.” (prim. Rim7, 18-25). Zapeljevanje v greh, 
kakor greh sam pa sta satanovi deli. Vendar niso 
problematični naši odpuščeni grehi, katere nam je Bog 
odpustil, pač pa ostanejo razdiralni vsi nepokesani in 
neodpuščeni grehi, tako pri živem, kot pri, tudi že umrlem, 
človeku. Vsi ti predstavljajo oprimek za satana in zle duhove, 
ki se ob njih zadržujejo in motijo človekovo življenje in so 
njihovo vstopno mesto do 4. rodu njegovih prednikov.
Tako je po Duhu spoznal, da bo prosil Boga za odpuščanje za 
vse nepokesane in neodpuščene grehe svojih prednikov do 
4. rodu nazaj, kar vključuje 30 oseb po očetovem in mami-
nem rodu skupaj. Odločil se je, da bo v enem dnevu za 
vsakega še živečega ali že umrlega sorodnika v ta 
namen zmolil 5 desetk RV in litanije Svete Jezusove 
krvi, ter bo v ta namen šel tudi k sveti maši. Ker je 
neposrednih sorodnikov 30, bo temu zadoščevanju namenil 
30 dni. Zaradi šibkosti človekove volje se je odločil, da bo 
svoje sorodnike poimenoval zgolj  po sorodstveni vezi in ne z 
imeni, ker obstaja možnost, da je tudi že pri spočetju, lahko 
bilo prisotno zlo. 
In tako je nastala naslednja molitev. 

JAZ



Litanije Kristusove krvi 

Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
Jezus, sliši nas
Jezus, usliši nas
Bog Oče nebeški – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog
Kristusova kri, edinega Sina večnega Očeta – zveličaj nas
Kristusova kri, učlovečene Božje besede
Kristusova kri, nove in večne zaveze
Kristusova kri, v smrtnem boju na zemljo potočena
Kristusova kri, pri bičanju razlita
Kristusova kri, izpod trnjeve krone tekoča
Kristusova kri, na križu prelita
Kristusova kri, cena našega odrešenja
Kristusova kri, brez katere ni odpuščanja
Kristusova kri, v svetem Rešnjem telesu kopel in pijača
Kristusova kri, veletok usmiljenja
Kristusova kri, zmagovalka hudobnih duhov
Kristusova kri, srčnost mučencev
Kristusova kri, moč pričevalcev
Kristusova kri, iz katere rastejo device
Kristusova kri, trdnost preskušanim
Kristusova kri, lajšanje obteženim
Kristusova kri, tolažba jokajočim
Kristusova kri, srcem mir in sladkost
Kristusova kri, upanje spokornim
Kristusova kri, uteha umirajočim
Kristusova kri, poroštvo večnega življenja
Kristusova kri, rešitev duš iz vic
Kristusova kri, vse slave in časti najbolj vredna
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.
S svojo krvjo, Gospod, si nas odrešil.
– In nas našemu Bogu napravil za kraljestvo.

Molimo. Bog, naš Oče, z dragoceno krvjo svojega Sina si 
odrešil ves človeški rod. Ohrani v nas delo svojega usmiljenja, 
da bomo trajno obhajali skrivnost odrešenja in prejemali 
njegove sadove. Po Kristusu, našem Gospodu.  Amen.

Molitev rožnega venca

Rožni venec ima v molitvi Cerkve posebno 
mesto, govori o Kristusovi skrivnosti. 
Je molitev ponavljanja, saj kar 50 krat 
ponovimo molitev zdravamarija v enem 
samem delu rožnega venca. Priporočljivo 
je za dušo prednika v dnevu moliti en 
del rožnega venca (veseli, svetli, žalostni 
ali častitljivi).

Molitev za prednike

Jezus, v tvojem presvetem imenu molim in 
prosim za dušo moje/ga (…) . Ti poznaš 
njegovo/njeno življenje. Ti poznaš vsa 
njegova/ njena dobra dela in tudi vse tisto, 
kar ni bilo v skladu s tvojo ljubeznijo. 
Prosim te, bogato mu/ji poplačaj za vse, kar 
je storil/a dobrega, in mu/ji odpusti, kar je 
storil/a po svoji krivdi in za kar se ni uspel/a 
do konca pokesati. Če bi vedel/a, kaj po teh 
svojih delih zapušča potomcem, ne bi tako 
živel/a. Če bi vedel/a, kje bo končala 
njegova/njena duša, ne bi tako grešil/a. 

Če ni imel/a dovolj vere, namesto nje/ga, 
jaz verujem vate. Če te ni dovolj ljubil/a, 
te jaz ljubim zanj/o. Če ni prepoznal/a in 
priznal/a svojega greha, ga zanj/o prizna-
vam jaz.Če za seboj ni pustil/a samo 
blagoslova,ampak tudi duhovno breme,
naj jaz zadoščujem zanj/o.

Dobri Oče, odpusti mu/ji in jaz mu/ji 
odpuščam. Vse trpljenje v svojem življenju, 
tako preteklo, sedanje in prihodnje, 
prinašam tebi in ga pridružujem Jezusove-
mu in Marijinemu trpljenju ter trpljenju 
vseh svetnikov v zadoščenje za grehe te 
duše. Odpusti ji nepokesane grehe, vse 
potomce pa osvobodi posledic njegovih/
njenih nezadoščenih grehov, prekletstva, 
zlih duhov in vsakršnih nesreč, ki bi se nam 
lahko zgodile. Amen.


