
ČASTITLJIVI del (sreda, nedelja) 
 
… ki je od mrtvih vstal 
Kristus je vstal! S svojim vstajenjem je uničil sile smrti in s tem tudi 
moč splava. Izid boja za življenje je že odločen: življenje zmaguje! 
Molímo za to, da bi se glas tistih, ki se borijo za življenje, razširil in 
dosegel prav vsakega člana družbe. 
 
… ki je v nebesa šel 
S prihodom na Očetov prestol Kristus do nebeških višav povzdigne 
našo človeško naravo, ki nam je bila dana že v maternici. Pokaže nam, 
da smo ljudje ustvarjeni za nebesa in ne za to, da bi nas odvrgli v smeti. 
Naj človeštvo spozna to resnico in dokončno zavrne splav. 
 
… ki je Svetega Duha poslal 
Sveti Duh je zagovornik, ki prosi v nas in za nas, saj se sami ne 
moremo rešiti. Molímo za to, da iz nas naredi zagovornike tistih, ki so 
še tako majhni, da se ne morejo braniti, ne morejo pisati, voliti, 
protestirati in niti moliti. 
 
… ki je tebe, Devica, v nebesa vzel 
Devica Marija je bila vzeta v nebo, ker je Božja Mati. Mati in otrok sta 
znova skupaj. Vnebovzetje nas spomni, da spadata drug k drugemu. 
Naj družba spozna, da ne more hkrati ljubiti žensk in ubijati njihovih 
otrok ali pa reševati otrok, pri tem pa ne pomagati materam. Molímo za 
to, da bi se ljudi dotaknilo vprašanje: “Zakaj ne bi mogli ljubiti obeh?” 
 
… ki je tebe, Devica, v nebesih kronal 
Marija je Kraljica vesoljstva, je drugo najpopolnejše bitje, takoj za 
Bogom. Dostojanstvo ženske Cerkev vedno zagovarja. Naj spoznamo, 
da je boj za pravico do življenja hkrati tudi boj za dostojanstvo ženske; 
da boj za žensko nujno vključuje boj za življenje. 
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VESELI del (ponedeljek, sobota) 
 
… ki si ga Devica od Svetega Duha spočela 
Marija se ustraši angelovega pozdrava, a se hkrati tudi razveseli, da bo 
lahko izpolnila Božjo voljo. Molímo za tiste, ki so zaradi nosečnosti v 
stiski, da bi po milosti mogli zaupati v Božjo voljo in sprejeli življenje. 
 
… ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila 
Janez Krstnik je ob obisku noseče Marije od veselja poskočil v 
materinem telesu. Molímo za to, da bi vsi spoznali, da pri splavu ne gre 
za otroke, ki “bi lahko” prišli na svet, ampak za otroke, ki so že na 
svetu in rastejo v maternici, a so predvideni za usmrtitev. 
 
… ki si ga Devica rodila 
Bog se je rodil kot otrok. Toda veličina človeka se ne kaže v velikosti, 
saj je novorojeni Kralj zelo majhen. Molímo za to, da naše razmišljanje 
o teh drobnih bitjih, ki jim grozi splav, postane bolj kritično in da 
prenehamo z nespoštljivim odnosom do njih. 
 
… ki si ga Devica v templju darovala 
Božje Dete darujejo v templju, saj pripada Bogu. Molímo za to, da bi 
se zavedali, da otroci niso nikogaršnja lastnina in da prav vsi 
pripadamo Bogu. 
 
… ki si ga Devica v templju našla 
Ker je Jezus Bog, je bil že kot deček napolnjen z modrostjo. Molímo, 
da bi v njegovem nauku vsi spoznali modrost o dostojanstvu življenja 
ter da bi razumeli, da to ni samo mnenje, ampak resnica. 



 
SVETLI del (četrtek) 

  
… ki je bil krščen v Jordanu 
Med Jezusovim krstom je slišati Očetov glas: “To je moj ljubljeni Sin.” 
Vsi smo poklicani, da s krstom postanemo sinovi in hčerke Boga. 
Molímo za zaščito tistih, ki so sedaj v telesih svojih mater, da bi se 
rodili in bili s krstom sprejeti v skupnost kristjanov. 
 
… ki je v Kani naredil prvi čudež 
Jezus je s čudežem v Kani Galilejski prvič razodel svojo slavo. 
Novoporočenca sta prejela blagoslov ne samo novega vina, ampak tudi 
vere v Kristusa. Molímo za to, da bi bile zakonske zveze res svete, da 
bi bile zakoreninjene v Bogu ter da bi bili pari odprti za življenje. 
 
… ki je oznanjal božje kraljestvo in klical ljudi k spreobrnjenju 
Jezus kliče: “Spreobrnite se in verujte evangeliju!” Molímo, da bi te 
prve besede v Jezusovem javnem delovanju slišali in sprejeli vsi, ki so 
kakorkoli sodelovali pri splavu. Da bi vedeli, da jih Gospod kliče k 
spreobrnenju in da bi izkusili oživljajoče kesanje. 
 
… ki je na gori razodel svoje veličastvo 
Kristus se je na gori spremenil pred očmi nekaterih učencev, ki so 
videli njegovo slavo. Naj se pogled na svet vseh nas spremeni tako, da 
bomo v vsakem človeškem življenju videli odsev Božje slave. 
 
… ki je postavil sveto evharistijo 
“To je moje telo, ki se daje za vas.” Evharistija nas uči, kako živeti in 
kako ljubiti. Molímo, da bi starši, ki zaradi lastnega udobja žrtvujejo 
svoje otroke, znali pozabiti nase in se darovali zanje. 
 
 
 
 
 

------- 
 

 
ŽALOSTNI del (torek, petek) 

 
… ki je za nas krvavi pot potil 
Jezus je molil v smrtnem boju. Molímo za mame in očete, ki so zaradi 
nosečnosti v hudi stiski in skušnjavi, da splavijo otroka. Naj jih doseže 
sporočilo, da lahko izberejo tudi drugačne možnosti. Naj poiščejo in 
uporabijo pomoč, ki je na voljo. 
 
… ki je za nas bičan bil 
Kot so Kristusovo telo trgala orodja tistih, ki so ga bičali, tako tudi 
tisti, ki opravljajo splave, z medicinskimi inštrumenti razcefrajo telo 
otroka v maternici. Molímo, da bi spoznali, kakšno bolečino 
povzročajo z ubojem otroka, ter se pokesali in spreobrnili. 
 
… ki je za nas s trnjem kronan bil 
Jezus je tiho trpel bolečino zaradi trnjeve krone, ki so mu jo nadeli. 
Molímo za mame in očete splavljenih otrok, ki so v globoki žalosti in 
obžalujejo odločitev, ki je ni mogoče spremeniti. Mnogi molče trpijo, 
ker jim vsiljujejo prepričanje, da splav ni nič hudega. 
 
… ki je za nas težki križ nesel 
Jezus ni bil obsojen zaradi moči hudobnih, temveč zato, ker so dobri 
ljudje molčali. S tem, ko utihnemo, vedno pomagamo samo zatiralcu in 
nikoli žrtvi. Molímo za vse nas, da ne bi ob vprašanju splava nikoli 
utihnili, ampak se odločno zavzeli za življenje in rešitev otrok pred 
smrtjo. 
 
… ki je za nas križan bil 
Ko premišljujemo o Kristusovi smrti, se spomnimo na mnoge ženske, 
ki so umrle zaradi, kot rečejo, “varnega in dovoljenega” splava. Zanje 
prosímo za usmiljenje in odpuščanje. Naj spomin nanje pomaga 
drugim ženskam pri odločitvi, da ne bi ponovile te tragične napake. 
 

 
------- 

 


