S V E T A R I T A, P R O S I Z A N A S

DEVETDNEVNICA Svete Rite
Po vsakem dnevu:

- »« -

Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…
Molitev: » Sveta zaščitnica stiskanih, nesrečnih v vseh teţavah, sveta Rita, katere prošnje
Nebeški Oče usliši, ki si zaradi velikih milosti imenovana: «Zaščitnica nemočnih«, pa celo
»nemogočega«, sveta Rita, tako poniţna, tako čista, tako pogumna, tako potrpeţljiva, s tako
predano ljubeznijo, do kriţanega Jezusa, saj si od Njega izprosila vse, kar si prosila; ter se
zaradi tega vsi z zaupanjem zatekamo k tebi, v upanju na tolaţbo ali uslišanje, bodi usmiljena
do svojih prosilcev in zavzemi se s svojim vtisom pri Bogu, za izpolnitev, da tudi sedaj podeli
veliko milosti, kot jih je ţe, vedno po tvoji priprošnji podelil, pri toliko čudeţnih primerih za
Boţjo slavo, za širjenje spoštovanja do tebe in v tolaţbo tistih, ki verjamejo vate.
Obljubljamo ti, da ne bomo pozabili uslišanja, na tvojo priprošnjo in bomo o tem pričevali, te
blagoslavljali in se ti zahvaljevali. Da bodo tudi drugi spoznali, kako deluje Bog, če si mu
zvest in spoštuješ njegove svete.
Prošnje:……

Litanije svete Rite:

»Prosi za me/nas«

Priporoči me/nas –
- po tvoji posebni velikodušnosti v tvojem otroštvu;
- po tvoji popolni podrejenosti Boţji volji;
- po tvojem nenavadnem trpljenju zakonskega ţivljenja;
- po tolaţbi, ki si jo doţivela, po moţevem spreobrnjenju;
- po bolečini, ki ti je napolnila srce, po umoru moţa;
- po tvojem ţrtvovanju, tvojih dveh otrok Bogu, raje kot da bi smrtno grešila;
- po tvojem čudeţnem vstopu v samostan;
- po tvoji strogi pokori in vsakodnevnem trpljenju;
- po tvojem trpljenju zaradi rane s trnjem, ki si ga dobila od Kriţanega Rešitelja;
- po tvoji Boţanski ljubezni, ki ti je prevzela srce;
- po tvoji znameniti poboţnosti Svetega zakramenta, v kateri si ţivela štiri leta
(nepremična v postelji);
- po tvoji sreči, s katero si se odrekla skušnjavam, da bi se zdruţila z Boţjim
zaročencem;
- po tvojem zgledu popolnosti, ki si ga dajala ljudem ob prilikah v svojem ţivljenju;
- Sveta Rita, prosi za me/nas, da postanem-o vreden/ni Kristusovih obljub.
»Molimo: O, Bog po svojem neskončnem usmiljenju si se ozrl na prošnje, Tvoje Blaţene
sluţabnice Rite in jih uslišal, za vse tiste nemogoče skrbi ljudi, sposobnosti in prizadevanja.
Za nagrado njene usmiljene ljubezni in neomajnem zaupanju v Tvoje obljube, bodi usmiljen
tudi do naših teţav in pomagaj nam v naših stiskah, tako, da neverniki vidijo, tvoje brezmejno
nagrajevanje poniţnim, varovanje nemočnih in povečanje moči tistim, ki verujejo vate. Po
Jezusu Kristusu, Gospodu našem. Amen!«
- »« -

Prvi dan
Ozri se name (na nas) sveta Rita, da ti stoječ poniţno pred teboj, dokaţem svoje globoko
spoštovanje, da se od tebe naučim poti kreposti, da na tvojo priprošnjo, izprosim milost od
Boga, ki mu bom zvest do smrti.
S sedmimi leti si postala znana po vsaki kreposti: (po) modrosti, poniţnosti, vzdrţljivosti,
poboţnosti, duhu molitve, pokornosti ter odklanjanju posvetnih stvari (poţelenj, plehkosti…)
ter njih izpraznitve.
Blaţena ti, ki si ţe od otroštva vedela, kako se odzvati Boţji milosti!
Blaţena ti, ki si ţe takrat postavila temelj svoje svetosti!
Joj, kako daleč smo še mi od tega: privlačijo me zemeljske slabosti, a svete stvari me
dolgočasijo. Moji grehi iz dneva v dan rastejo in bojim se pokore.
Usliši me sveta Rita, ki imaš vpliv pri Bogu, izprosi mi kesanje in novo ţivljenje.
Izprosi zame, čeprav nisem posnemal tvojo nedolţnost, da bi mogel doseči tvojo pokoro in
nekega dne prejeti dragoceno nagrado, ki je v Nebesih namenjena nedolţnim in skesanim.
(Zaključek: kot po vsakem dnevu - »« - )
Drugi dan
Bog te je izbral, sveta Rita, za vzornico: devic, soprog, vdov in redovnic; zato ti je dovolil, da
občutiš vse te ţivljenjske prilike.
In med njimi, najbolj vzor soprogam, posebno v letih, ko si bila primorana ţiveti z moţem,
katerega značaj je bil tako nasproten tvojemu. Prenašala si poniţanja, ţalitve, napade, toda s
svojo neţnostjo, si ga uspela obvladati ter ga napraviti poniţnega in neţnega. Mnoge ţene bi
se lahko od tebe naučile, tiho prenašati trpljenje, a moţje obvladati in omehčati razdraţljiva
srca.
Daj, da se naučimo ţiveti s svojo druţino in bliţnjimi, usklajeno s svetimi zapovedmi miru in
krščanskega usmiljenja.
Daj, da izginejo vsi hudobni duhovi, nesoglasja in jeze, ki tolikim druţinam povzročajo ţalost
in bolečine nesrečnih situacij ter slabih odnosov.
Posebno te prosim, izprosi nam, za vse, Svetega Duha, ki dela dobro, skrbi za medsebojno
ljubezen, mir, neţnost in razumevanje, ter nas vodi v Boţje kraljestvo.
(Zaključek: kot po vsakem dnevu - »« - )
Tretji dan
Sveta Rita, velika je bila tvoja bolečina, ko si zvedela, da je tvoj moţ ubit. Kako grenke solze
si prelivala, posebno ob strašnem pomisleku, da morda njegova duša še ni bila pripravljena,
na srečanje z Bogom. Vdana Boţji volji, si se, ne glede na ţalostno situacijo, skupaj s
sinovoma, predala v Jezusove roke. Kako veliko molitev si usmerila k Njemu, za rešitev in
spreobrnjenje duše in za odpuščanje njegovim nečloveškim ubijalcem. Ko si slišala za
namene maščevanja, sinov za očeta, si molila in prosila, da ju raje vidiš mrtva, kot da bi to
izvršila. Ko si ostala brez obeh sinov, nisi ţalovala, kljub veliki bolečini izgube, temveč si se
zahvaljevala Jezusu, da te je uslišal in nedolţne vzel k sebi.
Kako smo mi nemočni, ki ne moremo odpustiti male zamere, niti sprejeti kakšne majhne ţrtve
za Boţjo slavo in rešitev naših, ali duš svojih bliţnjih.
Izprosi nam Rita, zaradi tvoje ljubezni, od Jezusa milost, da bi lahko odpustili svojim
nasprotnikom, da bi primerjali svojo ljubezen z Njegovo in do vsega, kar nam je ljubo, da bi
lahko opustili vse naše grehe in prejeli večno nagrado v Nebesih.
(Zaključek: kot po vsakem dnevu - »« - )

Četrti dan
Sveta Rita, kako velika je bila tvoja ljubezen do Boga in bliţnjih. Kdo bi mogel opisati neštete
vzdihe in vroče solze trpljenja s katerimi si preţivljala dni in noči v premišljevanju svoje
kriţane ljubezni? Kdo more razumeti tvoje svete pripadnosti in gorečnosti za Boga? Tako
globoke, da si neopazno prešla v nenadno ter neobčutljivo smrt. Ljubezen do bliţnjih je bila
znana ubogim in bolnim sestram, vsem oţaloščenim in tistim v zablodah, v vseh okoliščinah,
vseh tistih, ki jih je tvoj značaj vpeljal v milost Jezusa Kristusa.
Ubogi mi, katerih srca so otrdela za duhovne in telesne potrebe naših bliţnjih, ter slepo
dopuščamo, da smo zavedeni grešnim razvadam. Sveta Rita, izprosi za nas, od našega
ljubljenega Jezusa, da zmehča naša srca in vodi naše občutke v najčistejši ljubezni k Bogu in
do naših bliţnjih; tako da ti bomo sledili; in bomo po smrti zdruţeni z Večno ljubeznijo, ki te
dela tako slavno in blaţeno v Nebesih.
(Zaključek: kot po vsakem dnevu - »« - )
Peti dan
Sveta Rita, od otroštva so ti poznani nevarni pritiski, ki razbijajo ljudi med seboj: častihlepje,
koristoljubje, poţelenja…, a tvoj odpor do tega, te je obvaroval v nedolţnosti krsta.
Ti, ki so te sovraţili, moţevi sorodniki in sinova, ko se nisi več počutila varno na tem svetu, si
vztrajno rotila skupnost, ki te je trikrat zavrnila, naj te sprejmejo v samostan, da bi lahko
vstopila v zdruţenje z Jezusom. On osebno, ti je potem to čudeţno omogočil. In te uslišal, da
si od tam izrekla svoje zadnje slovo temu svetu in odšla v večnost k Jezusu z izpolnitvijo
slovesne zaobljube: siromaštva, čistosti in poslušnosti.
Sveta Rita, blaţeno je tvoje razumevanje, nas ubogih, ki smo strti pod teţo poţelenj, pod
jarmom svojih nizkotnih strasti, ki nas vodijo v večni propad. Izprosi nam od Jezusa milost,
da od sedaj naprej ljubimo le svete vrednote; da se izognemo vsem slabostim tega sveta, da s
čistim srcem in dušo prejmemo stotero nagrado, obljubljeno vsem, ki prezirajo laţne in
minljive dobrote tega sveta.
(Zaključek: kot po vsakem dnevu - »« - )
Šesti dan
Sveta Rita, ne moremo dovolj spoštovati tvojo molitveno drţo in pokoro, ki izraţajo posebno
znamenje tvoje svetosti, s katero je tvoje ţivljenje postalo pot molitve, posta, trpljenja,
premišljevanja, z vzdihi in hrepenenjem po Bogu. Tvoja hrana, kruh in voda pomešana s
pepelom, odrekanji in solzami; tvoja postelja, groba trda deska; ostriţeni lasje, disciplina,
opečena roka in bolna noga, so ti bili sredstva s katerimi si obvladovala strasti.
Sveta Rita, mi pa delamo nasprotno. Ko smo napadeni s kakšnimi teţavami, namesto, da jih
premagujemo, jih še bolj poudarimo, in še bolj, ter kar naprej iščemo tisto, kar nas zapelje v
večni propad. Priznamo, da je nujno potrebna pokora in molitev in te prisrčno prosimo, da
izprosiš za nas od Jezusa Kristusa milost, da po vztrajni molitvi, nikoli ne zaidemo v greh,
temveč bomo primerni, s teboj deliti večno radost.
(Zaključek: kot po vsakem dnevu - »« - )

Sedmi dan
Sveta Rita, po pridigi svetega Jakoba, si se ţeljno trudila, da bi sodelovala s trpljenjem
Kristusovih muk in od Njega si izprosila, da te je uslišal. Tako si bila ganjena, da si po poti
nazaj proti svoji celici točila grenke solze, zaradi usmiljenja do Kriţanega Kristusa, ki ti je, da
bi ustregel tvoji goreči ţelji, s trnjem iz Njegove krone, ranil čelo s tako močno bolečino, da si
padla v nezavest. Sveta Rita, kakšno neizmerno navdušenje si pokazala, kakšno radost si
občutila, biti tako nagrajena od Jezusa, biti tako podobna Njemu; čeprav si postala za svoje
druţice tako neprijetna in odbijajoča zaradi rane in njenega neprijetnega vonja!
A, mi bedniki, ki namesto, da prosimo Boga, da nam bi poslal trpljenje, postanemo ţalostni,
če smo kaznovani za svoje grehe! Sveta Rita izprosi nam od Jezusa milost, da potrpeţljivo
prenašamo teţave in vse začasne zemeljske bolezni, ki nam jih On pošlje, da nas rešuje za
večno ozdravljenje, da bi ga tako lahko vedno slavili v Raju.
(Zaključek: kot po vsakem dnevu - »« - )
Osmi dan
Sveta Rita, da bi tvoja svetost dobila še večji sijaj, je ljubljeni Jezus, tvoji trpeči rani dodal še
bolezen, ki te je za štiri leta priklenila na posteljo in si bila nepremična vse do smrti. Kako
veličasten vzor popolne predanosti Boţji volji, si nam zapustila in v trpljenju si bila
nepremagljivo potrpeţljiva. Edina ţalost tvojega srca je bila, ker si bila v breme drugim.
Kakšen blaţen mir je zasijal na tvojem obrazu, ko si občutila Raj. Kdo more opisati radost, ki
te je navdala, kadar si slišala Jezusa in Marijo, kako napovedujeta skorajšnji prihod
osvoboditve iz zavzetja tvojega bolnega telesa, z odhodom v Boţji dom. S poljubom in
vdihom Kriţanega Kristusa, je tvoja prekrasna in blaţena duša poletela, v Njegovo naročje
večnega počitka.
Kako bo nam, bednim grešnikom, v času smrti?
Nam, ki za svoje grehe ne moremo potrpeţljivo trpeti bolečin, niti nekaj dni?
Sveta Rita, ozri se na našo bedo; prosi Jezusa, da nam podeli popolno predanost in
potrpeţljivost v naši poslednji bolezni in blagoslovljeno smrt v Njegovem objemu, da
zdruţeni s teboj, za vedno blagoslavljamo našega Jezusa.
(Zaključek: kot po vsakem dnevu - »« - )
Deveti dan
Sveta Rita, tvoja globoka poniţnost, vzvišene kreposti, ki si od otroštva do smrti iskala pot, da
bi se umaknila pred svetom, da bi bila skrita s Kristusom v Bogu, so bili vzroki tvojega
povišanja v slavo, ki se je sedaj veseliš v Nebesih. Toda ljubljeni Jezus, za katerim si predano
hodila, te je ţelel počastiti tudi na zemlji in te je, čim je tvoja prekrasna duša vstopila v Raj,
vsepovsod odel s čudeţi tvojih priporočil in te istočasno razglasil za svetnico, a na zemlji je to
opravil Sveti Oče Cerkve (Papeţ). Danes je tvoje spoštovanje razširjeno po vsem svetu, a med
vsemi svetimi, le tebe imenujejo »Svetnica nemogočega« in »Zavetnica najbolj brezupnih
primerov«.
Slavna Sveta Rita! Ali je lahko bolj brezupnih primerov od nas, nevrednih stvarstva, kakršni
smo, zaslepljeni z oholostjo – z grehom, ki ga Bog in ti najbolj sovraţita?
Sveta Rita izprosi za nas od Boga neprecenljivo milost, da vemo, kako se nimamo s čim
ponašati, ter da brez Njega nismo nič in ne moremo nič. Varuj nas s svojimi uspešnimi
priprošnjami, pred večnim propadom, v katerega so zapadli oholi in uporni angeli, da nam bo
dovoljeno nekega dne, deliti s teboj, najbolj poniţno svetnico in največjo slavo poniţnih.
(Zaključek: kot po vsakem dnevu - »« - )

TRI DNEVNICA (za bolnike in bolečine)

Prvi dan
Vsemogočni Bog, obrni svoj ljubeznivi pogled, na nas, ki z zaupanjem v tebe prosimo za
zdravje. Prosimo, da me/ga v svojem usmiljenju pozdraviš po zaslugah svete Rite, ki je s
toliko ljubezni pomagala bolnikom. Draga svetnica, tudi ti prosi za nas (zame, zanj), Boga,
našega dobrega Očeta in polnega milosti.
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«

Drugi dan
Predrago srce Jezusovo, z zaupanjem in ljubeznijo, s katerima so bile, k tebi usmerjene
besede: »Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan«, se tudi mi obračamo k tebi in te
prosimo za zdravje. Prepričani upamo, da boš odgovoril: »Ta bolezen ni za smrt, ampak v
Boţje veličastvo, da bo po njej poveličan Boţji sin.« (Jn 11, 3-4). Podeli nam svojo milost po
zaslugah svete Rite, ki je v hudih bolečinah in teţki bolezni sodelovala s tvojim trpljenjem.
Draga svetnica, prosi za nas, ki z zaupanjem pričakujemo zdravje in okrepitev.
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«

Tretji dan
Boţansko srce Jezusovo, ki na zemlji in v Nebesih vedno deliš milosti ljudem v teţavah,
poglej na nas, ki z zaupanjem pričakujemo od Tebe zdravja. Če je tvoja volja me/ga boš
ozdravil. Prosimo te, da po priprošnji svete Rite, po kateri rokah deliš darove svojega
usmiljenja, uslišiš naše prošnje. Draga svetnica, prosi da (ta) dobi/m zdravje za katerega
prosim. Usliši nas tudi zaradi zadnjih štirih let tvojega ţivljenja, ki si ga preţivela v teţki
bolezni. Prosi in izprosi, ne samo ozdravljenje telesa, temveč tudi svetost ţivljenja.
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«

ZAHVALNA MOLITEV
Oče, Nebeški Bog, Stvarnik vsega ţivega! Ti si me ţelel, prav takega kot sem sedaj. Sam ne
morem sprejeti in dojeti moja dogajanja v mojem ţivljenju. Daroval si me mojim staršem prav
takega, kakršen sem. V ţivljenju imam veliko teţav, s pomočjo Svetega Duha, jih z lahkoto
prenašam in tebi na oltar polagam čisto dušo in srce.
Dal si mi Svetega Duha, da me vodi. Telo Svetega Sina, da ga vsak dan počastim in mi daje
moč na moji ţivljenjski poti. Dal si mi zaščitnico sveto Rito, da mi bo vzornica in priprošnjica
pri Tebi. Zaradi tega se pogosto zatekam k Tebi po sveti Riti, ki sliši vsako mojo prošnjo in
prosi zame, ter stoji pred Tabo, da bi bila moja prošnja uslišana.
Hvala ti Bog, ker slišiš mojo prošnjo po sveti Riti, a tebi sveta Rita hvala, ker me uslišiš in me
ne zapuščaš v najteţjih, zame brezupnih trenutkih.
Hvala, ker me spodbujaš, da grem k Gospodovemu oltarju in počastim Jezusovo Telo.
Hvala ti, sveta Rita za uslišane prošnje.
MOLITEV V TEŽAVAH
Sveta zaščitnica stiskanih, sveta Rita, bila si poniţna, čista in potrpeţljiva. Tvoje prošnje
nebeški zaročenec ne odreče, zato te prosim, da izprosiš zame od našega vstalega Jezusa
prošnjo, ki ti jo posredujem. Bodi mi usmiljena po veliki Boţji slavi, da te slavim in hvalim
na veke. Slavna sveta Rita, ki si čudeţno sodelovala s trpljenjem Jezusa Kristusa izprosi zame
milost, da poniţno sprejmem teţave tega ţivljenja in zaščiti me, pred vsemi mojimi teţavami.
MOLITEV ZA VOZNIKE
Gospod, daj mi trdno roko in budno oko. Daj, da z mojim prevozom ne vznemirjam mir,
mojim bliţnjim in ne zasejem bolečine med mojimi brati.
Prosim te Gospod, tudi za tiste, ki so z menoj: Obvaruj jih smrti, ognja in nesreče. Pouči me
kako naj koristim svoj avto za potrebe drugih. Daj, da razumem, da zaradi nespoštovanja
predpisov ne smem ţrtvovati ţivljenja, ki je Tvoj dar, niti poškodovati ustvarjene lepote.
Pouči me, da z veseljem in ljubeznijo hodim po stezi svojega ţivljenja, tako da ne povzročam
zla, ter prispem na kraj večnega odrešenja.
S svojimi prošnjami se zatekam k premili sveti Riti, v katero zaščito verjamem z brezmejnim
zaupanjem. Amen.

MOLITEV ZA PRAZNIK SVETE RITE
Slavna sveta Rita, na današnji dan 22. maj, ko se spominjamo tvojega odhoda iz zemlje v
Nebesa, v domovino vseh radosti, se veselimo s teboj in te posvečujemo.
Na ta, za tebe, presrečen dan je prišel konec tvojih strogih pokor, bedenj in nenehnega
trpljenja, a začetek nebeškega veselja. Resnično radosten nam bo dan, ki je okronal tvoje
zemeljske boje, ter ti po tvojih krepostih, spletel venec večne slave, a posvetni prezir in
odrekanja zamenjal z boţansko nesmrtno čašo. Veselim se s teboj, slavna svetnica, ker si po
solzah na zemlji prejela obilje zaslug in klic v Nebesa, kjer za vedno, iz veka v vek veselo z
angeli prepevaš: »Hozana, Bogu na višavah«. Veseli se, ker si vstopila v Gospodovo radost,
kateremu si s posvečeno ljubeznijo sluţila na zemlji, a kateri te sedaj časti. Prosi za nas, da pri
tvojem naslednjem primeru, v kolikor nam je to mogoče, nekega dne sodelujemo s tvojo
posvetitvijo Bogu, našemu ljubeznivemu Očetu, z Jezusom, našim Rešiteljem in s Svetim
Duhom, ki biva v naših srcih. Amen.

PETNAJST ČETRTKOV (15 let rane s trnjem iz Jezusove krone)

Prvi četrtek - VERA
Vera je prvi Boţji dar, ki nam je bil dan po Svetem Duhu, od Boga. To je dar, ki je kot Boţja
svetost nad svetom, ţivljenjem, stvarstvom, časi in večnostjo. Vera nam pomaga, da cenimo
vsako resničnost, po njeni pravi vrednosti, posebno da verujemo v Boga, da mu zaupamo, da
svoje ţivljenje usmerimo k Nebesom, k svoji pravi domovini, ne da bi pri tem zanemarjali
svoje odgovornosti na zemlji.

Vera Svete Rite. Od svoje mladosti je sveta Rita razumela pomembnost daru vere, ter ga je
skrbno varovala v srcu. A, ker je vedela: Kako je z vero, če nima del; da je sama zase mrtva.
(Jak 2,17), jo je tudi ona od otroštva potrjevala z mnogimi krepostnimi deli in neprestano
krepčala z gorečimi molitvami. Zaradi svoje močne vere, se ni dala prevarati zemeljskim
zapeljevanjem; niti v najteţjih skušnjavah ni podvomila, temveč je vedno hodila po poti
dobrega, vse dokler ni dosegla večno svetost.

Jaz in vera. Ali sem bil dovolj pozoren na pomembnost vere? Ali se zahvaljujem Bogu, ker
mi jo je podaril? Ali jo branim pri ogroţenosti dvoma in mlačnosti? Ali zmorem verjeti v
Boga in mu zaupati?
Bolj ţiva vera bi mi pomagala, da bi bil bolj umirjen in močnejši ob ţivljenjskih teţavah. Duh
bi se mi manj vznemirjal z dvomi, a srce bi bilo manj utesnjeno zaradi problemov. Oseba
vere, je oseba miru in veselja.
Molitev: Sveta Rita, ti si kot pravičnica ţivela z vero ter sedaj v Nebesih uţivaš, ko gledaš
tistega, v katerega si verovala ţe na zemlji. Prosi zame, da dobim bolj ţivo vero in lepše
ţivljenje. Amen.
Gospod, povečaj mojo vero!
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«

Obljuba: Bral bom Evangelije in primerna gradiva, a izogibal se bom pogovorom in delam, ki
ogroţajo vero.

Drugi četrtek - UPANJE

Upanje je drugi dar od Boga, pri krstu vlit v nas. Potrebujemo veliko upanja, da bi nadvladali
ţivljenjske probleme. Čeprav je naše zemeljsko ţivljenje obdano z mnogimi radostmi, večkrat
postane »dolina solza«. Toda Gospod je z nami in nam pomaga z upanjem na večno ţivljenje,
kjer tudi najlepša pričakovanja ne bodo izneverjena, saj nas bo prepojila brezmejna sreča.
Upanje svete Rite. Celo ţivljenje svete Rite, je bilo preţeto s krščanskim upanjem. Zaradi tega
ona ni iskala bogastva, časti in posvetna zadovoljstva, kar sigurno v srcih, zmeraj pusti
nezadovoljstvo. Sveta Rita je ljubila in hrepenela po nebeškem dobrem, kar je Bog pripravil v
Nebesih za tiste, ki ga ljubijo. Obdana z milostjo, je smatrala za preveč nevarno, če le na
videz v mislih zaţelimo tisto, kar ne koristi za večno ţivljenje, ter je voljna objela kriţe, ki so
za tiste, ki ljubijo Boga in zaupajo vanj, ker je vir slave.
Jaz in upanje. So moji nagibi podobni nagibom svete Rite, ali se preveč razlikujejo? Se
izpostavljam nevarnosti opuščanja večnega dobrega in prevladujejo trenutni interesi? Ali
zavidam tistim, ki se mi zdijo srečnejši? Sem nevoščljiv? Ali mi je pomembno, da se znam
soočiti z ţivljenjskimi problemi ob Boţjem upanju?

Molitev: Sveta Rita, prosi in izprosi za mene od Gospoda milost, primernega odstopanja od
tistega, kar se hitro konča, a iskreno hrepenenje po nebeških dobrinah. Ne iščem revščine, ne
bogastva. Pomagaj mi dvigniti srce k Nebesom, kjer je svetloba in mir in kjer bom nekega
dne, skupaj s teboj radosten pri Gospodu.
Marija, Kraljica miru, prosi za nas!
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Obljuba: Danes obljubljam, da bom občasno razmišljal o Nebesih, kako bi se oddaljil
skušnjavam nemira in hrepenenju po minljivem.

Tretji četrtek - LJUBEZEN DO BOGA
Ljubezen. Popolnost duše se meri po njenem zdruţenju z Bogom, a to nastane iz ljubezni, ki je
nad vsemi krepostmi.
Ljubiti Boga, ljubiti vse in vse v njem ter sprejeti njegovo brezmejno ljubezen do nas, to je
največja tolaţba v ţivljenju. Tisti, ki občuti, kaj pomeni biti ljubljen od Boga in ga ljubiti, je
blagoslovljen tudi ob teţavah zemeljskega ţivljenja.
Ljubezen svete Rite do Boga. Bila je kakor plamteči ogenj. Ţe od majhnega otroka je bilo
njeno srce polno ljubezni za Boga in za vse ostale, ker je vse gledala skozi Boga. V radostih
in bolečinah, v trpljenju in počitku, vedno je iskala le tisto kar je Bogu všeč.
Gora v Roccoporeni, se je naposlušala njenih molitev. V očetovi hiši, katera ji je nudila pravo
puščavsko bivališče, je samo iskala Gospoda. V samostanu, kjer se je v zanosu pogovarjala z
Bogom, so priče videle s kakšno ljubeznijo je sveta Rita vzplamtela do Boga. Tudi Bog, ki je
naletel na njeno ljubezen, ji je ljubezen vračal. Resnično, Jezus je obljubil:« Če me kdo ljubi,
se bo drţal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem.«
(Jn 14,23). Torej v Riti se je naselila ljubezen Boga Očeta in Sina in Svetega Duha.
Jaz in moja ljubezen do Gospoda. Ali resnično ljubim Boga? Ali delam tisto, kar je njemu
všeč in se izogibam graha? Ali verjamem, da me Bog ljubi, prav do smrti na kriţu? Ali ga
ţelim spoznati, poslušati Cerkveni nauk, brati Evangelije? Bog me neprestano ljubi: ali mu
posvetim vsaj malo časa, ki mi ga On sam daruje, z molitvijo in mislijo na Njega in z dejanji
po njegovi volji?
Ko bi vedel kolikšna radost izpolnjuje srce tistega, ki ve da ga Bog ljubi in tistega, ki ljubi
njega!
Molitev. Sveta Rita prosi, da bo vsako dejanje, vsaka misel in beseda mojega ţivljenja v
znamenju ljubezni do Boga, ki me ljubi, da bi ga ljubil vsaj malo od tistega, kot si ga ti ljubila,
da bi popravila svojo mlačnost in nehvaleţnost do svojih bliţnjih, in bi lahko uţival pri
Njemu s teboj v Nebesih.
Srce Jezusovo, ki gori od ljubezni za nas, priţgi v mojem srcu ljubezen do tebe!
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Obljuba: Danes bom izprašal svoje srce, da vidim, kaj je v meni Bogu všeč, a kar mu ni, bom
prosil sveto Rito, da mi pomaga ţiveti z več ljubezni.

Četrti četrtek - LJUBEZEN DO BLIŽNJEGA
Ljubezen do bratov. Jezus je rekel: »Imejte ljubezen, drug za druge«. Tisti, ki ne ljubi
bliţnjega, ne ljubi niti Boga. Apostol sveti Janez je govoril: »Ljubi, ljubimo se med seboj, ker
je ljubezen od Boga in ker je vsak, ki ljubi iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne ljubi, Boga
ni spoznal, kajti Bog je ljubezen. Boţja ljubezen do nas pa se je razodela v tem, da je Bog
poslal v svet svojega edinorojenega Sina v spravno daritev za naše grehe. Ljubi, če nas je Bog
tako vzljubil, smo se tudi mi dolţni ljubiti med seboj. Boga ni nikoli nihče videl. Če se med
seboj ljubimo, ostaja Bog v nas in je njegova ljubezen v nas postala popolna.« (1 Jn 4,7-12).
Ljubezen do bliţnjih izvira iz ljubezni do Boga in mora biti vedno čista, nepreračunljiva,
odprta do vseh, pripravljena za dobra dela in za sprejemanje ter dajanje odpuščanja.
Sveta Rita je vedno ljubila bliţnjega. Ona ni ljubila le z besedami, temveč z dejanji. Miloščine
je dajala z ljubeznijo in spoštovanjem do ubogih, modro je svetovala svojim druţicam in
imela do vseh iskreno ljubezniv odnos. Molila je za grešnike in za duše v vicah. Njena
ljubezen do Boga in do bliţnjega se je stalno povečevala. Po Jezusovi zapovedi, je ljubila in
odpustila umor svojega moţa, a za njega je darovala molitve in pokoro. Zasluţila je, posebno
moč do Boţjega srca. Zaradi tega, kdor koli se k njej zateče, ve da bo naletel na prijateljico, ki
mu bo pripravljena pomagati in ga priporočiti.
Jaz in moj bližnji. Ali je v mojem srcu ljubezen do bliţnjega, ali se v svoji sebičnosti zapiram
in mislim samo na sebe? Ali rad pomagam ubogim? Sem spoštljiv in ljubezniv do sorodnikov
in do oseb s katerimi ţivim skupaj? Ali molim za grešnike? Ali jih znam opogumiti in jim
pomagati, da bi delali dobro? Ali znam odpustiti tistemu, ki mi je prizadejal bolečino, ali me
je kako drugače prizadel? Ali prosim Gospoda za milost, da bi lahko odpuščal in ljubil?

Molitev. Sveta Rita, sijajni vzor ljubezni, prosi, da se v mojem srcu vname iskrena ljubezen do
Boga in do bliţnjega in do tistih, ki so me prizadeli. Izprosi mi od Boga milost, da bom dober
in velikodušen do vseh.
Oče odpusti nam naše grehe, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolţnikom!
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Obljuba: Danes bom napravil neko posebno ljubeznivo delo: s pomočjo miloščine, ponudil
bom prijateljstvo tistemu, ki me je uţalil ali me prizadel. Z vsemi se bom srečeval s
spoštovanjem in jih sprejemal kot brate in Boţje otroke.

Peti četrtek – MODROST
Modrost nas usmerja k najpomembnejšim sredstvom za dosego nekega cilja. Krščanska
modrost daje pravo vrednost stvarem in ne zanemarja nebeških dobrin v korist zemeljskih.
Prav je, da smo pozorni in previdni, kadar je beseda o naših minljivih interesih. V neki
primerni meri je dobro. Toda pomembneje in bolj modro je iskati stvari, ki večno trajajo.
Jezus pravi: »Kaj koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje ţivljenje pa zapravi?« (Mt
16,26).
Sveta Rita je svojo modrost ţivela po Evangelijski modrosti. Iz njenih ust niso nikdar prišle
nepremišljene besede. A pred odločitvami, posebno za najpomembnejše stvari, je prosila
Gospoda, da jo razsvetli. Ni se nesmiselno izpostavljala nevarnostim, temveč se jim je
izognila. Kadar ni imela zaupanja v sebe se je posvetovala s spovednikom in vedno je bila
pripravljena prisluhniti Gospodovi Besedi. Sledila je poti trpljenja, ker jo je ta najbolj
zanesljivo vodila v Nebesa. Raje je izbrala smrt ljubljenih otrok, kakor da jih izgubi zaradi
greha. Ko je ostala sama, je vstopila v samostan, da bi ţivela samo za Gospoda.

Jaz in modrost. Ali sem moder, ali pa sem osredotočen in skrbim samo za minljivo korist? Ali
se modro izogibam tistega, kar bi me lahko zapeljalo v greh in v večjo nesrečo? Ali berem in
gledam zdrave knjige in oddaje v izogibanju tistega, kar me napeljuje na zlo? Ali berem
Evangelije in rad poslušam Boţjo besedo, ki razsvetljuje ţivljenje? Ali več pozornosti
namenjam posvetnim teorijam? Ali dajem večjo prednost navideznemu veselju, ki prihaja od
zla, kot pravi Boţji tolaţbi?
Molitev. Moj Bog, zaradi ljubezni svete Rite, se usmili mene, ki mi večkrat primanjkuje
modrosti. Daj, da vidim tisto, kar moram delati, da bi ţivel s Teboj v prijateljstvu, in tisto
česar se moram izogibati, da ne zaidem v greh. Pomagaj mi delati tisto, kar je tebi všeč, a je
koristno tudi moji duši.
Sveta Marija, zelo modra Devica, prosi zame!
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Obljuba: Preverjajoč moja ravnanja, se sprašujem, kaj moram popraviti v svojem ţivljenju.
Ob Gospodovi pomoči ţelim takoj obljubiti poboljšanje, da ne bo jutri ţe prepozno.

Šesti četrtek - PRAVIČNOST
Pravičnost je krepost, ki vsakemu daje tisto, kar mora imeti. Pravičen je tisti, kdor spoštuje
pravila drugih in z vero izpolnjuje svoje dolţnosti do Boga, do bliţnjega in do samega sebe.
Boga prav spoštuje tisti, ki je do njega spoštljiv, ga ljubi in je poslušen njegovi volji.
Bliţnjega prav spoštuje tisti, ki ga upošteva in ljubi kot Boţjega Sina in lastnega brata. Sebe
spoštuje tisti, ki skrbi za svojo dušo, da jo varuje pred grehom, ki skrbi za svoje telo, ga ne
izpostavlja nevarnostim in primerno skrbi za svoje potrebe.
Pravičnost svete Rite je bila čudovita. Celo ţivljenje je ljubila Boga kot Očeta in Stvarnika,
spoštovala ga je in mu vdano sluţila kot zvišanemu Gospodu. Bliţnjim ni povzročala nobene
krivice, temveč je vse ljubila in vedno, kolikor je bilo to mogoče, s sestrskim odnosom in
poţrtvovalnostjo nudila svojo pomoč vsem, katerim je bila potrebna. Predvsem je odpuščala
vsako ţalitev. Izvrševala je svoje dolţnosti hčerke, ţene, matere in redovnice ter postajala
vsem vzornica ţivljenja. Spoštljiv odnos je imela tudi do svojega telesa, kot do Boţjega
hrama in bogatila je svojo dušo s krepostmi, trudeč se zadovoljiti svojemu ljubljenemu
Gospodu.
Jaz in pravičnost. Ali ravnam, kot pravičnik? Ali priznam Boga kot Stvarnika in Očeta, ga
ljubim in mu vdano sluţim, ali se pritoţujem v teţavah? Imam z drugimi spoštljiv odnos in
jim ţelim dobro, ali jim zavidam? Ali sem jim povzročil škodo, ali sem jim bil v pomoč? Ali
spoštujem svoje telo? Ali skrbim za svojo dušo?
Molitev. Kesam se zaradi vsake nepravičnosti, svojemu Bogu, bliţnjemu, sebi in vsemu
stvarstvu. Prosim te sveta Rita, zavzemi se zame pri Bogu.
Gospod, bodi z mano in daj, da postanem pravičen!
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Obljuba: Ţelim, popraviti škodo, ki sem jo povzročil s svojimi nepravilnimi dejanji, ali vsaj
prositi za odpuščanje tistih, ki sem jih prizadel.

Sedmi četrtek - MOČ
Moč je krepost, ki nam pomaga premagovati slabe nagibe in v skušnjavah za zlo. Poleg tega
nam pomaga prenašati zemeljske teţave, da raje trpimo, tudi če do mučeniške smrti, kot da bi
ţalili Boga. Vsakokrat, ko podleţemo skušnjavam, ali se izognemo teţavam, ravnamo kot
slabič.
Sveta Rita je pogumno ţivela svoje junaštvo. Premagovala je skušnjave, obvladovala strasti in
sprejemala tisto, kar ji je Bog namenil, pa tudi v trpljenju. Ljubila je in bila je potrpeţljiva z
moţem, ki je kdaj z njo grobo ravnal in odpustila je tistim, ki so ga usmrtili in ji s tem
povzročili največjo bolečino. Veliko let je trpela, zaradi podarjenega trnja. Ko je postala
vdova in ostala sama, je vstopila v samostan ter ţivela poniţno in poslušno v velikih pokorah
za Boţjo ljubezen in za dobro bratov.
Jaz in moč. V primerjavi s sveto Rito vidim kako sem še šibek. Dovolj je ironičen posmeh,
majhna ţalitev ali neka teţava, da napačno reagiram, storim tisto, kar v srcu ne odobravam:
zanemarim dobra dela, ki bi jih hotel delati. Zavedajoč se, da sem šibek, zakaj se ne bi
izogibal nevarnosti in ne prosil za moč?
Molitev. Sveta Rita priporoči me in izprosi mi od Svetega Duha, dar moči.
Sveta duša, sladki gost moje duše in dobra moč, pohitita mi na pomoč!
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Obljuba: Danes obljubljam, da bom premagal strah pred mnenjem drugih in če mi bo mogoče
bom obiskal Jezusa v Tabernaklju, ali bom opravil delo, ki od mene zahteva delovne moči.

Osmi četrtek - ZMERNOST

Zmernost je krepost tistega, ki se zna obvladovati, ki se pravilno predaja svojim telesnim
občutkom in prav uporablja svoje duhovne sposobnosti. Zmernost brzda domišljijo,
intelektualno objestnost, neurejene nagibe. Nekateri se, za Boţjo ljubezen in za okrepitev,
zatečejo k postu in odpovedovanju moţnih ugodnosti.
Zmernost svete Rite, ki je bila vodena od Boţje ljubezni, jo je Rita vedno pravilno uporabljala
za sebe in za vse stvarstvo. Nikoli ni ničesar zlorabljala, še več, bila je tako zmerna, da se je
zdelo nemogoče preţiveti s tako malo, kar si je privoščila. Bila je posebno zmerna pri hrani, v
besedah in z dejavnostjo. Na vse ustvarjeno je gledala, kot na dar od Boga in jih je uporabljala
s spoštovanjem.
Jaz in zmernost. Ali se prepuščam nagonom v večjo škodo, kot je pametno? Ko bi bil
poţrtvovalen, ali nebi imel več koristi za svojo dušo, pa tudi za telo? Česa bi se lahko
odrekel, da bi pomagal ubogim?
Molitev. Sveta Rita, prosi, da se v tvojem naslednjem primeru naučim odvrniti od površnosti
ter, da bom v vsem zmeren. Tako, da bom na koncu tega ţivljenja, ko vse zapustim, svoboden
in zadovoljen, ker bom v Nebesih dosegel neskončno dobrega.
Gospod, pomagaj mi da premagam ţeljo za tistim, brez česar sem lahko!
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Obljuba: Ţelim se odreči vsaj kakšnega malega nepotrebnega nakupa, v korist osebe v
potrebi.

Deveti četrtek - PONIŽNOST
Ponižnost je osnova za krščansko ţivljenje. Ta je, kot dobra korenina iz katere poganjajo
ostale kreposti. Dovolj teţko je dejanje oholosti, da angela spremeni v demona; a dovolj je
iskreno dejanje poniţnih, da grešnika napravi svetnika. Poniţni ve, da je vse tisto, kar je, in da
so vse njegove sposobnosti dar od Boga in se mu za to zahvaljuje in ga hvali. Če je poniţen,
duhovno ne omaga; če je pohvaljen, se ne ponaša. Sprejema poniţnost, kot pokoro za vse
svoje nepravilnosti. Svoje upanje izroča Bogu, ki se prevzetnim upira, ponižnim pa daje
milost. (Jak 4,6)
Ponižnost in sveta Rita. Sveta Rita je bilo celo ţivljenje zaznamovana s poniţnostjo. Starše,
katere je ljubila, je spoštovala in brez ugovarjanja ubogala. Moţu in sinovoma je vdano,
potrpeţljivo in z ljubeznijo stregla. Ko je ostala sama, je ustregla in pomagala vsakemu,
komur je le mogla. Tudi v samostanu je bila poniţna, kjer si je izbrala najsiromašnejše stvari
in najskromnejšo sluţbo. Rita se je poniţevala, a Bog jo je poveličal in napravil močno. Ta, ki
se je bila pripravljena zmanjšati, je postala slavna v Boţjih očeh in narod jo spoštuje.
Jaz in ponižnost. Sem prevaran z oholostjo, ali mislijo, da sem pomemben in primeren tujega
spoštovanja? Ali popustim, če ni sprejeto moje mnenje? Ali sem častihlepen? Ali sem
ljubosumen in nevoščljiv tistim, ki so bolj cenjeni od mene?
Molitev. Moj Bog, govorim ti skupaj s svetim Avguštinom: »Daj, da spoznam sam sebe.
Tedaj bom znal ţiveti v poniţnosti, brez jeze in brez izbruhov ter znašanja na druge.« Vse
dobro v meni in vsa dobra dela, ki si jih ti po meni izvrševal, smatram kot tvoj dar in ti rečem
»hvala«. A ti sveta Rita, prosi, da bi ti bil podoben po značaju in duhu poniţnosti, da bi lahko
s teboj dosegel slavo Boţjih otrok.
O Jezus, milega in poniţnega srca, daj da bo moje srce podobno tvojemu!
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Obljuba: Odločam se, da bom večkrat na dan razmišljal o Jezusu, ki se je poniţal in
osiromašil, in je bil rojen v votlini. Bog se je poniţal, da bi mene dvignil.

Deseti četrtek - POSLUŠNOST
Poslušnost je Bogu zelo ljuba krepost. Z njo, sebe izročamo Njemu, se mu dajemo na
razpolago, prepričani da On ţeli tisto, kar je za nas najboljše. Jezusov primer, ko je v
Nazaretu pripravljen poslušal Marijo in Joţefa ter je bil do smrti na kriţu tako poslušen
Očetu, da je bila Očetova volja, njegova hrana. Pomaga nam in nas spomni na poslušnost, ki
se od nas pričakuje. Ko bi vsi delali po Boţji volji, bi bila zemlja, kot predsoba od Nebes.
Poslušnost svete Rite. Bila je vedno vzorna. Znan primer je, ko je iz poslušnosti, zalivala suho
drevo in je oţivelo ter postalo plodno. Rita je bila poslušna staršem, moţu, nadrejenim in
vedno na razpolago za Boţjo voljo.
Jaz in poslušnost. Ali sem zares prepričan, da je boljše biti poslušen, kot ukazovati?
Verjamem, da sem vsem poslušen, v tistem kar je prav, poslušen Bogu in delam, kar je
njegova volja.
Molitev. Moj Bog, ţelim biti poslušen Cerkvenim navodilom, zavedajoč se, da je v papeţu,
škofih in duhovnikih tvoja prisotnost, nad človeško dosegljivostjo. Ţelim biti poslušen tudi
mestni oblasti, v druţini in do vseh tistih, ki od mene pričakujejo tisto, kar je prav tudi tebi.
Sveta Rita, prosi zame, da bom ostal odločen v svojih namenih!
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Obljuba: Ţelim biti posebno poslušen v tistem, kar se bo danes od mene pričakovalo.

Enajsti četrtek - ŽRTEV ODREKANJA
Žrtev odrekanja je, kot odprta hiša, ki jo lahko vedno okradejo vlomilci in kot je lahko
opustošen vrt brez ograje, prav tako lahko tisti, ki ne kroti svoje telesne občutke zgublja
zaklad Boţje milosti in lepoto kreposti. »Kdor ţeli biti Jezusov« - opominja sveti Pavel – » se
mora odrekati svoje čutnosti, pregreh in pohote.« Bolj so svetu koristile pokore svetnikov, kot
razprave in odkritja znanstvenikov.
Sveti Riti je koristilo krščansko odrekanje. Od malega je bila izjemna po majhnih odrekanjih
za podaritev potrebnim. Vedno je z veseljem prenašala revščino, v kateri se je kdaj znašla, da
bi bila čimbolj podobna Jezusu. V samostanu se je pogosto postila in delala velike pokore.
Bila je hvaleţna Jezusu, ker ji je podaril trn iz svoje krone, katerega je petnajst let trpela na
čelu.
Jaz in odrekanja. Ali poskušam biti obkroţen le z ugodnostmi in se pritoţujem nad vsako,
tudi najmanjšo ţrtvijo? Ali smatram, da so odrekanja svetnikov, nerazumna? Čeprav se od
mene ne pričakuje junaštev, ali znam ceniti majhne priloţnosti pokore za ljubezen do Jezusa,
ki se je ţrtvoval zame? V Nebesa se ne gre s kočijo! (Vse kočije so ţe tam.)
Molitev. Sveta Rita, ti si posnemajoč Jezusa, izbrala trpljenje, pred zadovoljstvom. Izprosi mi
milost, da potrpeţljivo prenašam ţivljenjske teţave, z vplivom varne sreče, ki jo je Bog v
Nebesih pripravil zame.
Presveta čista Mati, prosi za nas!
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Obljuba: Danes se odločam, da bom mirno sprejela trpljenje, katerega mi je Bog namenil za
moje dobro.

Dvanajsti četrtek - ČISTOST
Čistost je krepost, ki nas dela podobne angelom. Lep je sijaj tistega, ki je čist in poniţen.
Bogu je ljub, a Jezus v njem, se nahaja v veselem prebivališču. Tistim s čistim srcem je
obljubljeno, da bodo videli Boga. Kadar ni čistosti, duša potemni, a mi pridemo v nevarnost,
da izgubimo večnost.
Sveta Rita je zelo strogo pazila na čistost. Vedno se je izogibala tistemu, kar bi lahko
škodovalo tej kreposti. Ţivela je odmaknjeno, delala pokore in se izogibala razuzdanosti,
posvetnim pogovorom in neprimernemu, pohujšljivemu zunanjemu zgledu. Kot ţena je pazila
na zakonsko čistost. V samostanu je ţivela posebno intenzivno spoštljivo do vsakega, kot bi
bil sveto bitje in resnično svetišče ţivega Boga.
Jaz in čistost. Ali jaz cenim to krepost? Pazim nanjo in se izogibam nevarnim okoliščinam?
Če sem grešil proti čistosti, ali sem se kesal in se odločil biti močnejši in ne ponovno grešiti?
Ali verjamem, da mi bo molitev in poboţnost k Blaţeni Devici Mariji pomagala pri tem? Ali
imam spoštljiv odnos do drugih?
Molitev. Razsvetli me Gospod, s svojo svetostjo, da spoznam kako se moram obnašati in
varovati svojo dušo in srce, pred tistim, kar je proti čistosti. Kesam se zaradi storjenih
popuščanj in prosim za pomoč, kot tudi za priprošnjo svete Rite. Hvala ti za tvojo potrpeţljivo
in usmiljeno ljubezen.
Presveta, čista Mati, prosi zame!
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Obljuba: Pazil bom, da ne bom bral, ne gledal in ne poslušal televizijske in radijske programe,
ki bi me lahko vznemirili.

Trinajsti četrtek - EVHARISTIJA
Evharistija je ţivi in pravi Jezus med nami, kot takrat, ko je ţivel na zemlji. Čeprav neviden,
našim očem, On ţivi v kruhu. Jezus ţeli ostati med nami, kot naš prijatelj in brat. Ţeli, kot
ţrtev, ki je bila darovana za odkup grehov, obogatiti naše ţivljenje in dati Očetu najlepšo
zahvalo, ker nas ljubi. Ko bi razumeli dar Evharistije, Cerkve nebi bile tako pogosto skoraj
prazne, temveč prenapolnjene, ker bi sveto mašo in Obhajilo, vedno doţivljali, kot svetost.
Sveti Avguštin je govoril: »O, neumneţi sveta, kam greste in kje iščete srečo? Pridite k
Jezusovemu oltarju: samo tukaj bo srce našlo tisto, po čemer hrepeni.«
Evharistija svete Rite. Teţko je opisati, kako močno je Rito, od otroštva, privlačevala
Evharistija. Z velikim spoštovanjem je prvič prejela sveto Obhajilo, a enako je bilo celo
ţivljenje. S svojo ţivo vero, je premišljevala o Hostiji, kot resničnem Jezusu. Bila je lačna
Jezusa, a Jezus jo je nasitil. Pred popolno predajo, je dve leti ţivela samo od Obhajila.

Jaz in Evharistija. Ali ljubim prisotnega Jezusa v zakramentu Evharistije? Ali verjamem, da
je On resnično tukaj? Kako sodelujem pri maši in kako se obhajam? Ali si vzamem čas, za
kratek obisk Jezusove prisotnosti pred Najsvetejšim?
Molitev. Sveta Rita, ti sedaj v Nebesih uţivaš, ker gledaš Jezusa, ki si ga ljubila ţe na zemlji
pod podobo kruha. Prosi in izprosi od Boga milost, da dojamem Evharistijo, kot
najdragocenejši zaklad, ki nam ga je Jezus zapustil, ter da rastem v vdanosti in prijateljstvu z
Jezusom kot Troedinem Bogu.
Ljubim vsak tvoj trenutek, sveti nebeški Kruhek, presveti zakrament!
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Obljuba: Če bo le mogoče, se bom še danes v Cerkvi obhajal z Jezusom, ali bom doma
izmolil molitev zahvale za dar Evharistije.

Štirinajsti četrtek - RAZPETI JEZUS
Razpeti Jezus je, kot knjiga, napisana v ljubezni, z Boţjo krvjo. To je sam Evangelij. Tudi
tisti, ki ne zna brati, razume in ostane zamišljen in začuden, ter ljubi Boga, ki je ljubil nas,
prav do smrti na kriţu. Sveti Pavel je bil ponosen, da je spoznal razpetega Jezusa. Mučenci in
svetniki so tudi to postali, ker so premišljevali o Razpetemu. On vse pritegne k sebi. On je
najmočnejši priprošnjik, ki nas priporoča Očetu. On je naša rešitev in naš mir.
Za Sveto Rito je bil razpeli Jezus središče ljubezni, smisel njenega ţivljenja. Za njega je
sprejela bolečine in poniţanja v ţivljenju ter je z veseljem sodelovala s trpljenjem Jezusove
rane na čelu, s trnjem iz njegove krone.
Jaz in Razpeti. Ali občasno premišljujem in meditiram pred razpetim Jezusom? Si prizadevam
dojeti brezmejno ljubezen, katera ga je pripeljala do tolikšne ljubezni, da bi me rešil? Ali mi
pomaga ljubezen do razpetega Jezusa, da bom potrpeţljiv v teţavah, sem uvideven do
bliţnjih, posebno do bolnikov in sem pripravljen sluţiti?

Molitev. Sveta Rita, ti si toliko trpela in ljubila razpetega Jezusa, izprosi zame milost, da ga
ljubim z iskrenim srcem. Da svoje bolečine zdruţim z njegovimi za odkup mojih grehov in
grehov mojih bratov. Prosi, da ko bom poklican v večnost, po milosti razpetega Jezusa, da
bom sprejet v Nebesa.
Sveta Mati Boţja, vtisni mi v srce Jezusove rane!
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Obljuba: Poljubil bom Jezusovo podobo na kriţu in razmišljal o tem, kaj vse je naredil zame,
a kako malo sem jaz za njega.

Petnajsti četrtek - DUŠE V VICAH
Duše v vicah trpijo, daleč so od Boga in hrepenijo za tem, da pridejo k Njemu. Potopljene so v
trpljenje, ki jih prečiščuje, od vsake nepopolnosti. Ne morejo nič storiti za sebe, toda od naših
molitev in dobrih del lahko prejmejo pomoč in tolaţbo. Pričakujejo od nas, da jih ne
pozabimo, temveč da jim pomagamo. Med njimi bodo tudi naši starši, prijatelji in naši
dobrotniki. Morda pa se med njimi nahajajo osebe, katere smo v ţivljenju na nek način
trpinčili ali jim nismo pomagali. Pomagamo jim lahko z naklonjenostjo ljubezni, za kar bomo
nagrajeni z njihovimi molitvami in Gospodovim blagoslovom, ki vsako dobro delo do
bliţnjega občuti, kot dobro delo do sebe.
V sveti Riti so duše v vicah našle sestro, pripravljeno prositi in se ţrtvovati za njih. Da se
skrajša njihova kazen in da hitro prispejo v Nebesa, je sveta Rita doprinesla molitve in
pokore, maše in obhajila ter številna dobra dela. A duše, so ji povrnile z molitvami in
prijateljstvom za svojo sveto sestro, z izprošenim Boţjim blagoslovom.
Jaz in duše v vicah. Ali sem tudi jaz kot sveta Rita, predan dušam v vicah? Kaj jaz napravim
za njih? Ali se zadovoljim s tem, da nosim sveče in roţe na njihove grobove? Ali opravljam
tudi dela ljubezni, molim, a posebno, če naročam svete maše in jim prisostvujem?
Molitev. Sveta Rita, daj da bom bolj predan dušam v vicah. Spomni me, da zjutraj in zvečer
molim za njih ter da delam dobra dela, njim v korist, da bi lahko kmalu vstopile v dokončno
nebeško veselje.
Gospod, daj jim večni pokoj in večna luč naj jim sveti. Naj počivajo v miru. Amen!
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Obljuba: Ob molitvah se bom spomnil na duše v vicah in prisostvoval pri nekaj mašah
zadušnicah.

KRIŽEV POT Svete Rite

UVODNA MOLITEV
Milostljivi Bog, Jezus Kristus! Glej moja duša gre za teboj, z ţalostno tvojo Materjo Marijo in
te spremlja na teţki poti, tvojega pregrenkega trpljenja. Okrepi me s svojo milostjo, da bom
lahko potrpeţljivo nosil svoj kriţ, ki sem ga zasluţil s svojimi grehi. Daj mi moč, da ne
omahnem in ne omagam na tej poti! Daj, da mi bo vsaka postaja korak v Nebesa! Amen.
»Žalostna je stala Mati in se jokala,
gledala je, kako trpi njen Sin,
pribit na križ.«

PRVA POSTAJA
Jezusa obsodijo na smrt
Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Glej nedolţnega Jezusa, ki stoji pred sodnikom! Poslušaj kako ga krivično obsojajo in toţijo,
a On, niti ne odpre svojih ust! Razjarjeno ljudstvo, ki ga je še pred nekaj dnevi slavilo kot
kralja, besno vpije: »Kriţaj ga, kriţaj!«
Obsodijo ga, a On poniţno sprejme obsodbo, samo da nas osvobodi, obsodbe večnega
prekletstva.
Molimo: Gospod Jezus! Na to obsodbo, sem privolil tudi jaz z mojimi grehi. Tudi jaz sem te
obsodil, s svojim hudobnim, slabim in pokvarjenim ţivljenjem.
Odpusti mi! Daj mi milost, da tudi jaz poniţno in potrpeţljivo sprejmem krivično sodbo, ter
se osvobodim, obsodbe na večno trpljenje. Amen.
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in«
Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!
»Njeno dušo žalostno in razboleno,
je prebodel hudobni meč, hudih bolečin.«

DRUGA POSTAJA
Jezus sprejme nase križ
Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.
Glej teţki kriţ, ki so ga naloţili na Jezusa, njegovi sovraţniki. Ne nosi ga On za sebe, temveč
za mene in za celi svet. Moji grehi in grehi vseh ljudi, pritiskajo na njegova sveta ramena, a
jaz se še vedno ne poboljšam. Odloţi teţko breme svojih grehov s skesano in iskreno
spovedjo!
Molimo: Usmiljeni Rešitelj, Jezus Kristus! Ti si prostovoljno sprejel na sebe kriţ, ki so ti ga
pripravili moji grehi in grehi vsega sveta. Daj mi milost, da občutim teţko breme svojih
grehov in da jih skesano objokujem! Amen.
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Usmili se nas, o Gospod, Usmili se nas.
»O, kako žalostna je ona,
presveta Mati ubogega Sina!«

TRETJA POSTAJA
Jezus pade prvič pod križem
Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.
Kako so teţki naši grehi! Pod njihovimi bremeni pada tisti, ki vse drţi s svojo vsemogočno
Besedo. A, pade zato, da se tudi mi dvignemo iz svoje zlobnosti. Glej kako Jezus potrpeţljivo
prenaša vse ţalitve in neusmiljene udarce! A, ti se pritoţuješ za vsako malenkost in
nepremišljeno mrmraš, ti, ki si si zasluţil, več tega.
Molimo: Nedolţni Jezus Kristus! Pod teţo mojih grehov padaš ti, da bi mene grešnika
dvignil. Utrdi me, dragi Jezus, da nikoli več ne naredim greha! Daj mi milost, da me nobeno
zlo ne oddalji od tvoje ljubezni! Amen.
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Usmili se nas, o Gospod, Usmili se nas.
»Bolečina, vseh bolečin, vse to prenaša,
nežna Mati gledajoč, trpljenje svojega otroka!«

ČETRTA POSTAJA
Jezus sreča svojo sveto Mater
Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.
Glej Jezusovo ţalostno Mater, kako objokana gre za svojim Sinom! Kakšna bolečina ji
prevzema srce, ko ga vidi tako osramočenega in izmučenega. A, kdo ji povzroča tako
bolečino? Mi in naši grehi. Ali hočemo še naprej s svojimi grehi prizadejati bolečino
Rešiteljevi sveti Materi? Ne, nikoli več!
Molimo: Predragi Jezus! Prosimo te za tisto ţalost, ki si jo trpel, ko si srečal svojo Mater:
podeli mi pravo poboţnost do svoje svete Matere! A ti, razţaloščena Mati, pomagaj mi, da se
vedno spomnim trpljenja tvojega Sina, in da po njem pridem v Nebesa! Amen.
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Usmili se nas, o Gospod, Usmili se nas.
»Kateri človek nebi jokal,
ko bi videl,
v takšni stiski Božjo Mater?«

PETA POSTAJA
Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ
Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.
Rešitelj je ţe tako izčrpan, da ne more več nositi kriţa; toda trda srca ljudi niso usmiljena z
Jezusom, ki je veliko bolnih ozdravil in več mrtvim vrnil ţivljenje. Sedaj sam potrebuje
pomoč, a ni nikogar, ki bi mu pomagal. Njegovim sovraţnikom ne preostane drugega, kot, da
prisilijo Simona, da Jezusu pomaga nositi kriţ. O srečen, ti Simon! A, kako jaz nosim kriţ?
Molimo: Premili moj Jezus! Razsvetli me s svojo milostjo, da spoznam kolikšna je vrednost
tvojega kriţa; in daj mi milost, da tvoj kriţ, poslan meni, objamem in ga voljno nosim, dokler
ti hočeš. Amen.
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Usmili se nas, o Gospod, Usmili se nas.
»Kdo nebi žaloval s Presveto,
ko vidi kako se njeno srce trga,
ko za Kristusom gleda!«

ŠESTA POSTAJA
Veronika poda Jezusu prt
Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.
Med veliko mnoţico, ki se je naslajala nad Jezusovim trpljenjem, se je našla neka poboţna
ţena, ter obţalovala Jezusa. Ona mu poda prt, da si obriše svoj krvavi in potni obraz. A, za
nagrado ji Rešitelj vrne sliko svojega presvetega obraza, vtisnjeno v prt. Kako lepo ogledalo
je dobila sveta Veronika! Večkrat (se) poglej v to ogledalo!
Molimo: Predobri Jezus, ki si s smrtnim znojem svojega obraza meni rešil ţivljenje: daj, vrni
moji duši lepoto, ki jo je prijela ob krstu! Daj mi tako neţno srce, s kakršnim ti je Veronika
ponudila prt, ter tudi meni vtisni v srce spomin na svoje trpljenje! Amen.
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Usmili se nas, o Gospod, Usmili se nas.
»Zaradi grehov svojega ljudstva, je bolj žalosten,
Kot od bolečin svojega trpljenja, prebičanih ran!«

SEDMA POSTAJA
Jezus pade drugič pod križem
Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

Glej, Jezus zopet pade, da iz globine greha dvigne mene in vse ljudi. Kako ga morajo boleti
rane na presvetem telesu? A, še bolj kot rane, ga bolijo moji grehi, v katere neprenehoma
padam. Skloni ţe enkrat svojo oholo glavo, bodi iz srca poniţen in nauči se iz ljubezni do
Boga ter za pokoro svojih grehov, potrpeţljivo sprejeti vsaki kriţ!
Molimo: Ljubljeni Jezus! Ti zopet padeš pod teţkim bremenom kriţa. Prosimo te, da zaradi
bolečin, ki si jih občutil pri tem padcu, me dvigni iz mojih grehov, in ne dovoli, da se kdaj
koli zopet vrnem k njim. Amen.
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Usmili se nas, o Gospod, Usmili se nas.
»Marija gleda svojega milega Sina,
zapuščenega sredi gorja,
kjer sta se z njegovo dušo ločila.«

OSMA POSTAJA
Jezus tolaži jeruzalemske žene
Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.
Poboţne ţene obţalujejo Jezusa, ko ga vidijo vsega krvavega in ranjenega in zato začnejo nad
njim jokati. A, Jezus jim reče: «Hčerke jeruzalemske, ne objokujte mene, temveč objokujte
sebe in svoje otroke!« Tudi tebi Jezus govori isto, kar je rekel ţenam: »Otrok ne objokuj
mene, temveč objokuj sebe in svoje grehe!« A, kje so tvoje solze, da objokuješ svoje grehe?
Molimo: Premili Jezus, ki ţeliš, da objokujemo svoje grehe, a, ne tvoje trpljenje, daj mi
milost, da s skesanim srcem izjokam grehe in ţalitve, s katerimi sem te prizadel, da postanem
vreden, veseliti se s teboj Nebeškega kraljestva! Amen.
»Oče naš…, Zdrava Marija…; Slava Očetu in…«
Usmili se nas, o Gospod, Usmili se nas.
»Tako mila in sladka Mati,
daj mi grenko bolečino občutiti,
in s teboj sočustvovati!«

DEVETA POSTAJA
Jezus pade tretjič pod križem
Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus tretjič pade pod kriţem, a ga ne preneha nositi, dokler ne dokonča delo rešitve za ljudi.
Zakaj ti nočeš nositi kriţa, ki te vodi v Nebesa? V kriţu je rešitev, v kriţu je varnost in
obramba, v kriţu je ţivljenje. Zato objemi kriţ, da ţiviš za vedno.
Molimo: Premili Jezus, ki si od silnega trpljenja, ţe tretjič padel pod kriţem, toda zopet, se
pobral in objel kriţ, da dokončaš, ţrtvovanje za me, daj mi moč in vztrajnost, da s strahom in
v trepetu mislim na svojo rešitev duše in da me teţa greha ne podre v večno brezno, od koder
ni rešitve. Amen.
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Usmili se nas, o Gospod, Usmili se nas.
»Naj ljubezen mojega srca, gori samo za
Kristusa Boga, da se mu priljubim popolnoma!«

DESETA POSTAJA
Jezusa slečejo
Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Glej, kako Jezusovi krvniki z njega slečejo tudi obleko. O, strahota! Bog, ki vse odeva stoji
nag. Njegovo presveto in čisto telo je izpostavljeno norčevanju. Zaradi naše častihlepne
podlosti in prazne tolaţbe, mora On prenašati tolikšno sramoto; mora biti brez obleke, da nas
odene z oblačilom nedolţnosti, ki smo jo izgubili zaradi sramotnih misli, besed in dejanj.
Molimo: Nedolţni Jezus, ki si bil na Kalvariji sramotno slečen, daj mi milost, da tudi jaz
slečem s sebe staro hudobijo, hudobne namene in hudobna poţelenja. Daj, da vse kar je
nečimrnim, častihlepnim ljudem všeč in meni v odpor, odloţim, a ti edini mi bodi prava
tolaţba in uţitek. Amen.
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Usmili se nas, o Gospod, Usmili se nas.
»Draga sveta Mati, vtisni v srce moje,
Rešitelja križanega, rane!«

ENAJSTA POSTAJA
Jezusa pribijejo na križ
Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Pomisli, kako z ostrimi ţeblji pribijejo na kriţ svete roke, s katerimi je Jezus, toliko dobrega
naredil ljudem. Pomisli, kako mu pribijejo noge, ki so nekoč hodile samo za rešitev ljudi. Kaj,
si ti zasluţil, ki si s svojima rokama storil toliko nepravilnosti; ki si pogosto stopal po
prepovedani in krivi poti. Vsekakor se mora zadostiti Boţji pravici; bolje na tem svetu, kot na
drugem.
Molimo: Molimo te, moj Jezus, in te prosimo za tvoje sveto trpljenje: daj, da mi zatrepetajo
vsi udje od svetega strahu! Daj, da kriţam grešna poţelenja svojega telesa, in da bom za
vedno tvoj. Amen.
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Usmili se nas, o Gospod, Usmili se nas.
»Naj pride tudi na mene trpljenje,
tvojega ranjenega Sina, ki ga je trpel zame!«

DVANAJSTA POSTAJA
Jezus umre na križu
Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.
V groznem trpljenju Rešitelj visi na kriţu, a njegovi sovraţniki ga še zmerjajo in poniţujejo.
Toda On jih ne preklinja, temveč za njih prosi: »Oče, odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo!« Ali
tudi ti odpuščaš svojim sovraţnikom? Jezus je umrl, da mi ţivimo. S svojo smrtjo, je Jezus
premagal smrt.
Molimo: Potrpeţljivi Jezus, ki si izdihnil na kriţu: prosim te, pritegni me k sebi na sveti kriţ!
Zasluţil sem nesrečno smrt, toda prosim te za tvojo pregrenko smrt, usmili se me in daj da
nekoč umrem s kriţem v roki, v tvoji milosti! Amen.
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Usmili se nas, o Gospod, Usmili se nas.
»Daj mi, s teboj prelivati solze, Križanega objokovat,
dokler bom dihal jaz!«

TRINAJSTA POSTAJA
Jezusa snamejo s križa in položijo Mariji v naročje
Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Pomisli, kakšno bolečino je morala občutiti blaţena Devica Marija, ko ji v naročje poloţijo
mrtvo telo predragega Sina! Z mečem prevelike ţalosti greha, ji prebodejo njeno materino
srce. Obţaluj svoje grehe in ţaluj z Marijo, ki zate toliko trpi! Varuj se ponovnega padca, da
jo zopet hudo ne prizadeneš.
Molimo: Ţalostna Jezusova Mati in moja Mati! Prosim te, za tisto prehudo bolečino, ki si jo
pretrpela, ko si prejela v naročje mrtvo telo boţanskega Sina: sprejmi tudi mojo dušo ob smrti,
v svoje materinsko naročje! Amen.
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…«
Usmili se nas, o Gospod, Usmili se nas.
»Moja edina želja je, ob tebi pod križem stati
in s teboj tarnati, v žalosti!«

ŠTIRINAJSTA POSTAJA
Jezusa položijo v grob
Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.
Poboţni Joţef iz Arimateje in Nikodem izkaţeta Rešitelju poslednjo počastitev, ko sta
poskrbela, da poloţijo njegovo sveto telo v novo grobnico, v kateri ni bil še nihče pokopan.
Toda Jezusovo telo ni ostalo v grobu; kmalu je slavno vstal iz groba in se zopet zdruţil z
dušo. – Tudi tebe bodo nekoč poloţili v grob. Glej, da ti bo telo izmučeno s trudom in
naporom dobrih del, da potem slavno vstane v večno ţivljenje!
Molimo: Jezus, začetnik ţivljenja, daj da na tvojem grobu zaţivim novo ţivljenje, in da kljub
mojim grehom, ko umrem, s teboj nekoč vstanem za večno ţivljenje! Amen.
»Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu… in«
Usmili se nas, o Gospod, Usmili se nas.
» Kristus Bog, ko čas smrti pride,
naj priprošnja, Matere Tvoje, me rešuje!«

ZAKLJUČNA MOLITEV
Predobri Jezus! Zahvaljujem se ti za milost, ki si mi jo podelil pri tej poboţnosti. Sprejmi to
mojo ljubezen do Boga, na čast svojega trpljenja, v zadoščenje za moje grehe, v tolaţbo in
pomoč dušam v vicah! O ne daj, Jezus, da se neizmerna vrednost, tvoje presvete krvi, ne
izgubi, temveč mi podeli svojo milost in popelji me po tem ţivljenju v večno veselje. Amen.
» Jezus Kristus, hvaljen bodi,
naš Odkupitelj križani,
in pod križem Marija, tvoja Mati!«

VSEBINA:

1. DEVET DNEVNICA
2. TRIDNEVNICA (za bolezen, bolečine)
3. ZAHVALNA MOLITEV
MOLITEV V TEŽAVAH
MOLITEV ZA VOZNIKE
MOLITEV ZA PRAZNIK SVETE RITE
4. PETNAJST ČETRTKOV
5. KRIŽEV POT

