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Misijonsko središče Slovenije, 2018

»Vedno imej te tri resnice pred očmi:
Bog je vse, jaz nisem nič;
Bog ima vse, jaz sem samo revščina;
Bog more vse, jaz pa brez njegove pomoči
nič ne morem.«

»Ne izgovarjaj se, da ne utegneš moliti.
Kristjan brez molitve je kakor vojak brez orožja.«

»Bog je rad pri tebi in s teboj.
Bodi tudi ti s svojimi mislimi rad pri njem
in se mnogo pogovarjaj z njim.«

»Človek nikjer tako lahko ne izgubi svoje pobožnosti
in ljubezni do Boga kakor v družbi svetnih ljudi.
Kdor se hoče med ljudmi varovati greha,
se mora poprej v samoti pripraviti.«
Častitljivi božji služabnik, škof in misijonar
Friderik Irenej Baraga
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MOLITVENA URA BLAGROV
PO BARAGOVEM VZORU
/ Molimo z izmeničnim branjem voditelja in ljudstva (*) ali dveh strani cerkve, kot
pri večernicah. Primerno tudi za molitev pred Najsvetejšim./

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.

Hvaljeno in češčeno naj vedno bo
* Presveto Rešnje telo.
Pridite, molimo Jezusa, navzočega v presveti hostiji
* in ga prosimo, naj nam svetnika da.
Brezmadežnemu Jagnjetu se darujmo in zadoščujmo vsi
* in ga prosimo, naj nam svetnika da.
Prosimo Svetega dobrot za vse, za dušo in telo
* in ga prosimo, naj nam svetnika da.
Molimo ob Baragovih mislih

»Jezus naš dobri pastir biva v svetem Rešnjem telesu med nami.
* Njegova ljubezen do nas nima meja.
Še tako majhna cerkvica je mnogo svetlejša kot Salomonov tempelj,
saj jo posvečuje s svojo resnično navzočnostjo On, ki ga nebesa in
zemlja ne moreta obseči.
* On, čigar prvo stanovanje na zemlji so bile jasli, ne zaničuje
uborne hišice.«
»Pri obiskovanju presvetega Rešnjega telesa, v presveti druščini
Jezusovi, boste spoznali, kako prazno in ničevo je vse posvetno
veselje.
* Spoznali boste, koliko je vredna naša duša, za katero je Jezus
toliko storil in trpel.
Spoznali boste, kolika hudobija je greh, ker je le zaradi greha Jezus
moral toliko trpeti.
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* Tukaj boste spoznali, kako neskončna je Jezusova ljubezen do nas,

ubogih grešnikov, ker nas pri vsej naši nehvaležnosti in hudobiji
vendar ne zapusti in ne zavrže, ampak ljubeznivo čaka našega
spreobrnjenja.«

Skupaj: »V obiskovanju presvetega Rešnjega Telesa najde vsaka
duša največjih milosti, največjih pripomočkov za večno zveličanje in
največje veselje.«
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu
* kakor je bilo …

OSEM BLAGROV

V osmih blagrih si nam dal, nebeški Učitelj, osnovna načela
nravnosti in svetosti, ki so v popolnem nasprotju z duhom tega
sveta.
* V njih nam kažeš, Gospod, naš življenjski cilj, ki je večno
zveličanje, in pot do tega cilja.

Skupaj: Pomagaj nam, da ob Tvojem častitljivem služabniku
Frideriku Baragu dobro premislimo Tvoj nauk in se navdušimo za
to pot ter tako dosežemo večno življenje.
1. blagor:

BLAGOR UBOGIM V DUHU,
* ZAKAJ NJIH JE NEBEŠKO KRALJESTVO

Misel božjega služabnika, misijonarja Baraga:
*»Sedaj hočem tukaj namesto Vas delati za Božji blagor naših
bratov. Vi pa me podpirajte in tako se bo delo za poveličanje
Božjega imena in rešitev neumrljivih duš z združenimi močmi
srečno začelo!« (22. pismo, 1. 12. 1833)
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V tem blagru nam naročaš, dobri Gospod, da po pameti cenimo
materialne dobrine in ne navezujemo svojega srca nanje.
* Naj ravnamo drugače kot svet, ki stavi vse svoje upanje v zemsko
bogastvo. Ubogim v duhu obljubljaš neprimerno večje in trajnejše
bogastvo kot vse, kar bi mogli imeti na zemlji,
* obljubljaš jim sama nebesa.
Spomni se, naš dobri Gospod, uboštva svojega častitljivega
služabnika Friderika! Sam je zapisal: »Naša Cerkev, šola in moje
stanovanje, vse je leseno in z lubjem krito.
* Vse so postavili Indijanci sami. Kadar dežuje, moram pogrniti
plašč čez mizo, na kateri so knjige in pisanje, da se mi ne zmoči.
Nad posteljo imam dežnik, sam pa se stisnem, kolikor se da, v
kotiček svoje izbice, kjer najmanj kaplja.«

Vsemu se je odpovedal, da bi vse pridobil za Kristusa.
* Naš dobri Gospod, ki si ubogim v duhu obljubil nebesa, izpričaj, Te
prosimo, s čudeži, da si svojega služabnika Friderika za njegovo
uboštvo že poplačal z nebesi.
Skupaj: Daj, da tudi nas ne zaslepé dobrine tega sveta in da ne
izgubimo obljubljenega plačila v nebesih.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu
* kakor je bilo …
2. blagor:

BLAGOR KROTKIM,
* ZAKAJ TI BODO DEŽELO POSEDLI

Misel božjega služabnika, misijonarja Baraga:
* »Bog daj, da bi naša združena molitev pripomogla k njegovi Božji
časti in k našemu dušnemu blagru, da bi s svojimi besedami
posvečevali njegovo častitljivo ime in da bi Njegovo kraljestvo
prišlo k nam vsem.« (14. pismo, 10. 3. 1832)
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Jagnje Božje, naročaš nam, naj bomo krotki in naj brzdamo jezo.
Krotimo naj željo po maščevalnosti in ne poskušamo s silo zahtevati
pravice ali kaznovati krivico.
* Hočeš, da ravnamo drugače kot svet, ki z nasiljem ureja svoje
račune in z orožjem išče pravico.
Le krotki bodo deželo posedli, le krotki bodo vstopili v Tvoje
kraljestvo na zemlji in v nebesih.
* Le krotki bodo tudi druge pridobili za vstop v to kraljestvo.

Spomni se, Jagnje Božje, krotkosti svojega častitljivega služabnika
Friderika! Ko mu je nekoč vinjeni tovariš velel, naj mu sezuje
škornje, je takoj pokleknil in mu jih sezul.
* In ko ga je potem za plačilo tovariš oplazil s škornjem po glavi, se
je Friderik zahvalil, vstal in šel. Ko mu je nekoč pijan Indijanec
pljunil v obraz, si je Friderik obrisal pljunek in mirno dejal: »Pač, ni
znal narediti nič boljšega.«

Neštevilne duše, ki jih je Baraga pridobil zate, govore o njegovi
krotkosti, kajti duše je mogoče pridobiti le s krotkostjo.
* O, Jagnje Božje, ki si krotkim v srcu obljubilo, da bodo zemljo
posedli, pokaži, Te prosimo, s čudeži, da je Tvoj častitljivi služabnik
Friderik, ki je znal biti krotak v tem življenju, sprejet v zmagoslavno
sveto Cerkev.

Skupaj: Daj tudi nam duha krotkosti, da po dejavnem življenju v
Tvoji Cerkvi in po pridobitvi mnogo duš zate, posedemo bivališča, ki
jih imaš pripravljena v nebeškem kraljestvu.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu
* kakor je bilo …
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3. blagor:

BLAGOR ŽALOSTNIM,
* ZAKAJ TI BODO POTOLAŽENI

Misel božjega služabnika, misijonarja Baraga:
* »Zdaj se moram popolnoma prepustiti Bogu, vse svoje zaupanje
preložiti nanj in ne izgubiti poguma.« (2. pismo, 11. 11. 1830)
Križani Jezus, učiš nas življenjske resnosti, da znamo dati pravo
veljavo tudi nesrečam, ki nas dolete v življenju. Hočeš, da ne
ravnamo kakor svet, ki vidi v zemskih užitkih svoj edini življenjski
cilj.
* Žalostnim si obljubil tolažbo: kakršna je mera solz na tem svetu,
taka bo mera plačila na drugem in plačilo boš Ti sam.

Spomni se, križani Jezus, trpljenja svojega častitljivega služabnika
Friderika: le Ti poznaš nečloveško trpljenje, ki ga je spremljalo na
poti skozi pragozdove v snežnih zametih, ob ledenem mrazu,
mukah in nevarnostih.
* Nič ga ni oviralo pri delu za duše.

Sam je pisal svoji sestri: »Pokarati te moram, da tako skrbiš zame
zgolj zaradi zimskega mraza, lakote, žeje in nevarnosti, ki me
čakajo. Pusti, prosim, te malenkosti.
* Če bi se misijonarji ozirali na mraz, vročino, lakoto in žejo, trud,
nevarnosti in podobne težave, bi ne bili pripeljali toliko poganov v
Kristusovo stajo.«
O, Križani Jezus, ki si žalostnim obljubil tolažbo, izpričaj, Te
prosimo, s čudeži, da je Tvoj častitljivi služabnik Friderik, ki je
toliko trpel na tej zemlji, že potolažen z večno tolažbo pri Tebi.

Skupaj: nauči tudi nas prav trpeti, da bomo vredni nekoč Tebe, ki si
neskončna tolažba.
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Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu
* kakor je bilo …
4. blagor:

BLAGOR LAČNIM IN ŽEJNIM PRAVICE,
* ZAKAJ TI BODO NASIČENI

Misel božjega služabnika, misijonarja Baraga:
* »To me tudi neprestano nagiba, da tukaj vztrajam in da sem
sklenil ostati tukaj, dokler bo Božja volja, ki se izraža po ustih
mojega škofa. Bog bodi hvaljen!« (23. pismo, 1. 2. 1834)

Najsvetejši Gospod, v tem blagru nam naročaš, naj se trudimo za
svetost kot edini pomemben cilj našega življenja. Hočeš, da ne
ostajamo le pri zemskem in čutnem, kot ostaja svet.
* To žejo in lakoto po svetosti poplačaš z dosego svetosti v tem in
drugem življenju.

Spomni se, najsvetejši Gospod, kako se je Tvoj častitljivi služabnik
Friderik prizadeval za svetost! Opustil je svoj že točno začrtan
življenjski načrt, ko je spoznal Tvojo voljo.
* Pozabil je nase in se Ti izročil v službo z vsem bitjem.

Če je molitveno življenje znak prizadevanja za svetost, potem o tem
prizadevanju pri Baragu ne moremo dvomiti.
* Ob treh, štirih zjutraj je vstajal in se cele ure pogovarjal s Teboj.

Najsvetejši Gospod, ki si obljubil svetost tistim, ki so lačni in žejni,
pokaži, Te prosimo, s čudeži, da je Tvoj služabnik Friderik že
nasičen s svetostjo pri Tebi, po kateri je tako hrepenel na tej zemlji.

Skupaj: Daj tudi nam hrepeneti po svetosti, da bomo vredni biti vso
večnost med Tvojimi svetniki.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu … * kakor je bilo …
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5. blagor:

BLAGOR USMILJENIM,
* ZAKAJ TI BODO USMILJENJE DOSEGLI

Misel božjega služabnika, misijonarja Baraga:
* »Že več let si prizadevam, da bi semkaj prišlo še nekaj drugih
misijonarjev, ki bi jih nastavil v razne kraje, kjer bi mogli nekaj
neumrljivih duš pridobiti za Boga, toda nihče ne pride!« (46. pismo,
7. 10. 1840)

Božji Samarijan, učiš nas sočutja ob duhovnih in telesnih nesrečah
naših bližnjih in resne volje pomagati jim. Hočeš, da ne mislimo
samo nase in da ob njihovi nesreči nismo brezčutni.
* Usmiljenim obljubljaš, da bodo ob sodbi našli v Tebi usmiljenega
sodnika.

Božji Samarijan, spomni se usmiljenja svojega častitljivega
služabnika Friderika. Ti veš, kako je vse svoje življenje nosil revnim
hrano in obleko in obiskoval bolnike.
* Prizadeval si je, da bi Indijancem uredil najprej naravno življenje
in šele na tem je gradil življenje milosti.
Od ljudi pozabljenim Indijancem je gradil šole, jih učil, tolažil, jim
odpuščal, s potrpljenjem prenašal njihova nadlegovanja in napake.
* Prosil je Boga za žive in mrtve. Sad njegovega usmiljenja so bila
telesna in duhovna dela te kreposti.
Božji Samarijan, ki si usmiljenim obljubil usmiljenje pri sodbi,
izpričaj, Te prosimo, s čudeži, da je Tvoj služabnik Friderik po
tolikih delih usmiljenja v tem življenju že dosegel usmiljenje pri
Tebi.

Skupaj: Tudi nas nauči usmiljenja z našimi bližnjimi v sodbah,
besedah in dejanju, tudi nam daj smisel za bedo bližnjega, da bomo
vredni nekoč Tvojega usmiljenja.
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Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu
* kakor je bilo …
6. blagor:

BLAGOR ČISTIM V SRCU,
* ZAKAJ TI BODO BOGA GLEDALI

Misel božjega služabnika, misijonarja Baraga:
* »Bog, delivec vsega dobrega, daj da bi dobro napredoval ta
misijon, ki je začel kliti!« (25. pismo, 24. 5. 1834)

Prečisti Gospod, prosiš nas, da bi se borili proti grehu, zlasti proti
grehu nečistosti. Ko se svet naslaja v grehu, nas kličeš v življenje
čistosti.
* Večno gledanje Tebe bo njihovo plačilo: iz obličja v obličje bodo
zrli Tebe, večno Resnico, Lepoto in Dobroto. Kolikor večja čistost tu,
toliko večja sreča tam.
Spomni se, prečisti Gospod, čistosti svojega častitljivega služabnika
Friderika. Z vstopom v duhovniški stan se je odpovedal
blagoslovljenemu veselju zakonskega življenja.
* Odločno se je boril proti razvadam Indijancev v tem oziru.
Brez dvoma je bila borba v njegovem osebnem življenju za to
krepost mnogo težja v tamkajšnjih razmerah, kjer je ves svet živel
drugače kot on, kakor bi bila med domačimi vernimi ljudmi.
* Naklonjenost, ki si jo je pridobil pri Indijancih priča o njegovi
iskrenosti tudi v tej kreposti.
Prečisti Gospod, Ti si tistim, ki so čistega srca, obljubil da Te bodo
večno gledali, pokaži, prosimo, s čudeži, da je Tvoj služabnik
Friderik, ki je čisto živel v tem življenju, že poplačan v nebesih z
večnim gledanjem Tebe iz obličja v obličje.
10

10

Skupaj: Tudi nam daj moči, da bomo živeli čisto, vsak po svojem
stanu in dosegli večno gledanje Tebe.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu
* kakor je bilo …
7. blagor:

BLAGOR MIROLJUBNIM,
* ZAKAJ TI BODO BOŽJI OTROCI

Misel božjega služabnika, misijonarja Baraga:
* »Tukaj živim zadovoljen in hvaležen, ljubeč in ljubljen kot oče
med svojimi otroki, za kar se Bogu zahvaljujem v Jezusovem
imenu!« (59. pismo, 12. 1. 1848)

Kralj miru, učiš nas, da utrdimo mir v nas samih in mir med ljudmi:
da vzpostavimo mir med Bogom in ljudmi in med seboj.
* Naj se ne ravnamo po tistih, ki ne poznajo Tvojega nauka in netijo
sovraštvo in vojne. Miroljubnost nas dela podobne Bogu, naredi iz
nas Božje otroke.
Kralj miru, spomni se, kako si je prizadeval tvoj častitljivi služabnik
Friderik za mir. Ljudje v Šmartnem in v Metliki so prihajali ob
prvem svitu v cerkev in čakali tam na spoved ure in ure, le zato, da
bi dosegli mir z Bogom, ki jim ga je delil Baraga.
* Neskončne daljave je kot neutrudni misijonar prehodil le zato, da
je prinesel ljudem dušnega miru.

Ker je bilo prav pitje alkoholnih pijač vir razdorov med Indijanci,
mu je Baraga napovedal neizprosni boj. Bil je glasnik in delivec
miru.
* Miroljubnim obljubljaš, Kralj miru, božje otroštvo. Pokaži, Te
prosimo, s čudeži, da je Tvoj služabnik Friderik, ki si je prizadeval
na zemlji za mir, že dosegel v nebesih božje otroštvo.
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Skupaj: Nauči tudi nas, da bomo v miru živeli s Teboj in z ljudmi.
Nakloni vsem ljudem mir med posamezniki, družinami in narodi in
nekoč v nebesih božje otroštvo.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu
* kakor je bilo …
8. blagor:

BLAGOR NJIM, KI SO ZARADI PRAVICE PREGANJANI,
* ZAKAJ NJIH JE NEBEŠKO KRALJESTVO

Misel božjega služabnika, misijonarja Baraga:
* »Za ta blagoslov se zahvaljujem Bogu, zakaj dobri duhovniki so
velik blagoslov za škofijo!« (79. pismo, 8. 6. 1865)

Težko je trpeti preganjanje zaradi pravice, a Ti, večno Preganjani,
nam praviš: Blagor vam, če vas preganjajo, če vas preklinjajo zaradi
mene. Učiš nas, da prenašamo trpljenje krotko in v duhu vere.
* Z zvrhano mero boš poplačal preganjanje tistim, ki ga bodo vdano
prenašali.
Spomni se, večno Preganjani, kako je Tvoj častitljivi služabnik
Friderik prenašal preganjanje. Ali ni bila že kazenska prestavitev iz
Šmartnega v Metliko sad preganjanja? Spomni se tiste grozne noči,
ko so ga napadli pijanci, da bi ga ubili.
* Ostal je miren in se prepustil Božji Previdnosti, kot sam pravi. V
urah največje stiske je zapisal: »Veliko preganjanje se je dvignilo
zoper mene.«
O Bog, ki si dopustil, da je bil Tvoj služabnik Friderik zaradi Tebe
preganjan, izpričaj, Te prosimo, s čudeži, da je že pri Tebi v
nebeškem kraljestvu.
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podobno. Bil je pravi svetnik. Radi pa bi ga nekoč tudi uradno
kraljestvo.
imenovali sveti Friderik Baraga. Leta 1952 se je začel postopek za
razglasitev njegovega svetništva. Trenutno ima Baraga naslov
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* Presveto Rešnje Telo.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu
*V kakor
bilo …in Sina in Svetega Duha.
imenujeOčeta

* Amen.

Hvaljeno in češčeno naj vedno bo
Avtor molitvene ure je dr. Branko Rozman.
* Presveto Rešnje Telo. Viri: »Barago na oltar!«,
Buenos Aires, 1958 (s prilagoditvami);
»Baragova misijonska pisma«, Družina, Ljubljana, 1983.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
* Amen.

Avtor molitvene ure je dr. Branko Rozman.
Viri: »Barago na oltar!«, Buenos Aires, 1958 (s prilagoditvami);
»Baragova misijonska pisma«, Družina, Ljubljana, 1983.
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BARAGOVA MOLITEV
ZA MOČ IN OPORO V BRIDKIH URAH
/ Lahko razdelimo med molivce ali molimo izmenično./

Vsemogočni, večni Bog, ljubeči Oče vseh ljudi,
ki vodiš našo usodo po sklepih svoje najvišje modrosti,
brez tvoje vednosti tudi las ne pade z naše glave.

* S trpljenjem nas obiskuješ

in našim šibkim ramam nalagaš težak križ,
ki ga moremo nositi samo s tvojo pomočjo.

Pa hvala Ti za to, ljubeči in neskončno modri Oče,
ki svoje otroke kdaj pokoriš, da jih narediš večno srečne.
* Hvala za priložnosti, ki nam jih daješ,
da si s potrpežljivim prenašanjem vseh zoprnosti
naberemo mnogo zasluženja pred Teboj, če ostanemo ponižni,
pokorni in zaupno vdani v tvojo najsvetejšo voljo.
Hvala za dokaze ljubezni, ki se nam, kakor uči sveta vera,
razodeva tudi v teh odlokih tvoje previdnosti,
kajti tepeš samo tiste, ki jih ljubiš,
* da očistiš njihovo čednost in jih po poti pokore
pripelješ v svoje kraljestvo.

Tvoji svetniki na zemlji so morali mnogo trpeti,
preden so si zaslužili večno življenje.
* Celo tvoj ljubljeni Sin, nad katerim imaš veselje,
je moral veliko trpeti, preden se je vrnil v tvojo slavo.

Trpel je za nas in nam zapustil zgled,
kako naj še mi gremo za njim,
* in nam še posebej naročil, da moramo vzeti svoj križ
in ga ponižno nesti za njim,
če hočemo za njim priti v nebesa.
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Zahvalimo se Ti torej, o predobri in najmodrejši Oče,
za križe, ki nam jih pošiljaš in nam z njimi daješ priložnost,
biti v tem podobni tvojemu Sinu.
* Po njih nas vadiš v ponižnosti,
ki je odlična krepost in neizogibno potrebna,
če hočemo biti deležni tvojih obljub.

Za vse to se Ti iskreno zahvaljujemo,
pa te tudi prosimo, o ljubeči Oče,
dajaj nam v vseh naših nesrečah poguma in moči.
* Pomagaj nam s svojo milostjo,
da vsako trpljenje, ki nam ga pošlješ
tako potrpežljivo prenašamo, kakor tvoji svetniki,
ki so si z velikimi križi zaslužili tvojo posebno naklonjenost.
Brez tvoje pomoči ne moremo tega,
kar nam pošiljaš v dušni prid, dobro porabiti.
Zato te prosimo, usmiljeni Oče,
dajaj nam v vseh nesrečah pravo krščansko potrpežljivost.
* Če je tvoja presveta volja in če je k tvoji Božji časti
in v našo dušno korist, da se nam trpljenje konča,
te prosimo prav ponižno, odvzemi nam ga.
Vendar ne naša, ampak Tvoja presveta volja naj se zgodi.
Kar hočeš, kakor hočeš, dokler hočeš!
* Za vse to te prosim po Jezusu Kristusu tvojem Sinu,
našem Gospodu in Zveličarju.
Amen.

(Vir: Baragiana, Družina, Ljubljana, 2001)
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KREPOSTNO ŽIVLJENJE
po Baragovem nauku
/Lahko molimo izmenično/

»Le poglejmo, ljub kristjani, sebi v dušo in srce,
ali res smo Bogu vdani in pri njem so vse željé.

* Ker zares nam dobro hoče naš predobrotljivi Bog,
zdaj rešiti je mogoče časnih, večnih se nadlog.
Le poglejmo, če navade kakšne grešne so še v nas,
če zadržek Božje gnade še kraljuje slednji čas.
* Glejmo, da od samoljubja nihče več okužen ni,
ta bolezen nas pogublja, duš nešteto umori!
Naj se gnusi nam krivica, naj nam ne teži vesti,
Gospod Bog je zgolj pravica in krivičneže črti.

* Kdor v dejanjih je krivičen, se v nevarnost sam peha,
ni pred Bogom prej pravičen, dokler krivd ne poravna.
Glejmo še, da nismo jezni, ne sovražni bližnjemu,
in da z vsemi smo v ljubezni, kot je prav Zveličarju.

* Prva je zapoved ljubezen do Boga in bližnjega!
Kdor je kdaj na brata jezen, vztraja v tem, ni od Boga.
Glejmo, da vseskoz pošteno vsak svoj jezik brzdamo,
da za ceno prav nobeno bližnjih ne opravljamo.
* Sveti Jakob nam spričuje: Kdor jezika ne kroti,
sam se v grehe zapeljuje; to pobožnost prava ni.
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Glejmo še, da nas prevzetnost, da napuh nas ne mojstri
in da druga nas posvetnost od kreposti ne podi.
* Kaj pomaga ti, če moliš, če se postiš v dar deliš,
če ponižnosti ne izvoliš, nič pred Bogom ne storiš.
Mislite še to, kristjani: največ čisto je srce!
Kteri so pregreham vdani, Božje sinovstvo zgubé.

* Čistim srcem je obljubil Jezus večno srečo in raj,
tisti le ne bo ju zgubil, kdor je čist na vekomaj.
Ljubi moji, vsi preglejte, svojo vest, svoje srce,
in kar najdete, povejte v spovednici, kakor gre.

* Vsi skesano obtožite skritih svojih se pregreh,
če katero zamolčite, padete še v večji greh!

Vsi se v dobrem potrudimo, ne strašimo se nadlog,
veri zvesti ostanimo, pa povrne nam sam Bog!«

/Friderik Baraga, 1826: »Dušni pastir opominja svoje ovčice« (izbor)
Vir: Baragiana, Družina, 2001./
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DEVETDNEVNICA K BARAGU
1. dan
»Tisti čas nastopi Mihael, veliki knez, ki je postavljen nad sinove
tvojega ljudstva. To bo čas stiske, kakršne še ni bilo, odkar so
narodi, do tega časa. V tistem času bo rešeno tvoje ljudstvo; vsak,
ki se najde zapisan v knjigi. Mnogi izmed teh, ki spijo v prahu
zemlje, se bodo prebudili; nekateri za večno življenje, drugi pa za
sramoto in večno gnusobo. Razumni se bodo lesketali kakor sijaj
neba. Ti, ki so mnoge pripeljali do pravičnosti, pa bodo kakor
zvezde za vso večnost (Dan 12,1-3).
Božji služabnik Friderik Irenej Baraga je bil duhovnik, misijonar in
škof v severni Ameriki ob Michiganskih jezerih med izseljenci iz
Evrope in domorodnimi Indijanci iz plemen Očipva in Otava. Kot
kristjan, duhovnik in škof se je posebej trudil imeti rad Boga in ljudi
in zanje daroval svoj čas, sposobnosti, denar in še kaj tudi v skrajnih
razmerah sovraštva ljudi in krute narave. Ko prebiramo opis
njegovega življenja, nas dvigne, nam je navdih in bi radi še sami delali
podobno. Bil je pravi svetnik. Radi pa bi ga nekoč tudi uradno
imenovali sveti Friderik Baraga. Leta 1952 se je začel postopek za
razglasitev njegovega svetništva. Trenutno ima Baraga naslov
častitljivi božji služabnik. V postopku obdelave je ozdravljenje na
njegovo priprošnjo. Če bo spoznano za medicinsko nepojasnjeno, se
bo obravnavalo kot čudež in bo Baraga dobil naziv blaženi.
Priporočajmo se mu tudi mi.

MOLITEV ZA BARAGOVO BEATIFIKACIJO:
Vsemogočni Bog, Oče luči, ki od Tebe pride vsak dober dar in ki si
nam po svojem častitljivem služabniku škofu Frideriku Ireneju
Baragu poslal tako velikega misijonarja, učitelja in pastirja, usliši
naše pobožne molitve in poveličaj ga, da bo pred vesoljno Cerkvijo
prištet k blaženim. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
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Molimo. Častitljivi božji služabnik Friderik Baraga, posreduj pri
Bogu za ozdravitev mojih telesnih bolezni, duševnih težav, duhovnih
zablod in grehov.
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

2. dan
»Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil
v Jordanu. Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta in
Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob. In zaslišal se je glas iz
nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje« (Mr 1, 911).
Baraga se je rodil 29. junija 1797 v gradiču Mala vas pri Dobrniču.
Krščen je bil še isti dan v dobrniški župnijski cerkvi svetega Jurija z
imenoma Irenej Friderik, vendar prvega imena ni nikoli uporabljal,
le drugega. Njegova starša - oče Janez Nepomuk Baraga in mati
Marija Katarina Jožefa (rojena Jenčič) - sta imela pet otrok, izmed
katerih je bil Friderik četrti. Oče ni bil bogat, a mati je po smrti
svojega očeta podedovala posestvo Mala vas poleg še drugega
obsežnega imetja. Bila sta bogaboječa in pobožna ter prizadevna pri
preživljanju otrok, da bi jim omogočila dobro izobrazbo.

Molimo. Hvala Bogu za dar življenja, da smem živeti in ustvarjati na
tem svetu, za starše in družino; za dar krsta, da mi je dana možnost
spoznanja Boga Očeta, Jezusa, Svetega Duha in življenjskih
spremljevalcev Marije, angelov in svetnikov, življenja v župniji, v
skupnosti, da mi je dana možnost spoznati, kako lepo je živeti čisto,
iskreno, božje življenje. Tudi jaz imam ime, ki so mi ga dali starši in
me po njem pokliče Bog. Tudi meni je dragi Bog pri krstu rekel: Ti si
moj ljubljeni sin, ljubljena hčerka, nad teboj imam veselje. Častitljivi
Božji služabnik Baraga, posreduj pri Bogu za spoznanje, da sem
ljubljen, da imam veliko darov in talentov, veliko možnosti, da na tem
svetu naredim obilo dobrega.
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Molitev za Baragovo beatifikacijo… (glej 1. dan)
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

3. dan
»Jezusovi starši so vsako leto ob prazniku pashe hodili v
Jeruzalem. Ko je bil star dvanajst let, so šli na pot po praznični
navadi. In ko so se po končanih prazničnih dneh vračali, je deček
Jezus ostal v Jeruzalemu, ne da bi njegovi starši to opazili. Mislili
so, da je pri popotni druščini, in so prehodili pot enega dne. Nato
so ga začeli iskati med sorodniki in znanci. Ker ga niso našli, so se
vrnili v Jeruzalem in ga iskali. Po treh dneh so ga našli v templju.
Tam je sedèl med učitelji, jih poslušal in vpraševal. In vsi, ki so ga
slišali, so bili iz sebe nad njegovo razumnostjo in njegovimi
odgovori. Ko sta ga zagledala, sta bila presenečena in njegova
mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama tako storil? Tvoj oče in jaz
sva te s tesnobo iskala.« Dejal jima je: »Kako da sta me iskala?
Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta?«
Vendar nista razumela besed, ki jima jih je rekel. Nato se je vrnil
z njima in prišel v Nazaret ter jima je bil pokoren. In njegova mati
je vse, kar se je zgodilo, shranila v svojem srcu. Jezus pa je
napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh« (Lk
2, 41-52).
Družina Baraga je leta 1799 grad Mala vas prodala stavbeniku Santu
Treu starejšemu in se preselili na Grad Trebnje. Mati je umrla leta
1808, oče pa leta 1812, tako je Friderik odraščal v hiši doktorja Jurija
Dolinarja, laičnega profesorja v škofijskem semenišču v Ljubljani.
Poletja je preživljal pri stricu Ignaciju na gradu Belnek pri Moravčah.

** Tako kot Jezus je tudi Baraga odraščal ob sovrstnikih, učiteljih
in odkrival svet. Lahko si samo mislimo, da tudi Baragu ni bilo
vedno do učenja. Pripeljalo pa ga je do izobrazbe. Baragovo
mladost je zaznamovala smrt staršev in življenje pri sorodnikih in
drugih ljudeh. Imel je to srečo, da so bili ti ljudje dobri do njega.
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Molimo. Častitljivi božji služabnik Baraga, posreduj pri Bogu
spoznanja in hvaležnosti, da imam tudi jaz dobre ljudi okrog sebe in
da lahko rastem, se krepim in napredujem v vsakršnem znanju.
Molitev za Baragovo beatifikacijo… (glej 1. dan)
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

4. dan
»Jezus je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel:
»To je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin.« Prav
tako je po večerji vzel tudi kelih in rekel: »Ta kelih je nova zaveza
v moji krvi, ki se preliva za vas« (Lk 22,19-20).
V času šolanja je Baraga v Ljubljani stanoval pri dr. Juriju Dolinarju
in se je naučil več jezikov, kar je bilo za njegovo poznejše misijonsko
delo odločilnega pomena. Izbral si je tudi bodočo življenjsko družico,
Bog pa je odločil drugače. Ko je šel leta 1816 na študij na Dunaj, se je
seznanil s svetniškim Klemenom Dvoržakom. Pod njegovim
duhovnim vodstvom je hitro napredoval v duhovnosti, odpovedal se
je zaročenki in se odločil za duhovniški poklic. Od 1821 do 1824 je
bil v ljubljanskem bogoslovju. 21. septembra 1823 je bil posvečen v
mašnika in naslednje jutro v ljubljanski stolnici daroval tiho novo
mašo pri oltarju Svetega Rešnjega telesa.
** Kaj nagne mladega človeka, da se odloči za duhovni poklic?
Zagotovo lepota Boga, njegov klic, spoznanje bogastva življenja z
njim oz. kako preskromno je to zemeljsko življenje, ki kar kliče k
lepšemu, k presežnemu, k nebeškemu. Mlademu človeku se je
težko odpovedati družinskemu življenju, vendar ob Bogu
njegova odpoved postane darovanje. Biti duhovnik v tesni
povezanosti z Bogom in ljudmi je nekaj najlepšega v življenju.
Biti delivec Božje navzočnosti in milosti, presega želje po
človeškem v duhovniku.
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Molimo. Častitljivi božji služabnik Baraga, izprosi pri Bogu, da bom
spoznal bogastvo božjega življenja in se prav odločil za poklic, ki ga
bom opravljal celo življenje, za zakonsko, družinsko, duhovniško ali
redovniško življenje.
Molitev za Baragovo beatifikacijo… (glej 1. dan)
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

5. dan
»Jezus se je prikazal enajsterim, ko so bili pri mizi. Grajal je
njihovo nevero in trdosrčnost, ker niso verjeli tistim, ki so ga
videli obujenega. Rekel jim je: »Pojdite po vsem svetu in oznanite
evangelij vsemu stvarstvu! Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo
rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen. Tiste pa, ki bodo
sprejeli vero, bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo
izganjali demone, govorili nove jezike, z rokami dvigali kače, in če
bodo kaj strupenega izpili, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo
polagali roke in ti bodo ozdraveli« (Mr 16, 14-18).
Jeseni leta 1824 je Baraga postal kaplan v Šmartnem pri Kranju. Znal
je prisluhniti ljudem, prestopil je ozke in mrzle pragove janzenizma
ter z molitvijo in spokornostjo klical blagoslova na ljudi. Tam je spisal
sloveči molitvenik Dušna paša za kristjane, ki je zaznamoval vernost
Slovencev še dolga desetletja. Nato je Baraga odšel v Metliko, kjer je
deloval v letih 1828–1830. Tudi tu se je z vso vnemo lotil dela za
duše: pridigal je, veliko spovedoval in ljudi navdušil za molitev
križevega pota. Leta 1830 je izšla v Metliki njegova knjiga Od
počeščenja in posnemanja Matere Božje. Prevedel je v slovenščino
tudi knjigo sv. Alfonza Ligvorija Obiskovanje Jezusa Kristusa v
presvetem Rešnjem Telesu in pozdravljanje Marije, prečiste Device.
** Ko kristjan, še posebej pa duhovnik, živi božje življenje, presega
vse kar je hudičevega in je njegovo življenje kot cvetoč vrt ob
žuborečem potoku. Kako ustvarjalen je bil Baraga, kako je želel,
da bi bila povezanost vernikov z Bogom močna in pristna.
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Molimo. Častitljivi božji služabnik Baraga, izprosi pri Bogu, naj
nagne k sebi moje srce, da bom tudi jaz cvetoč vrt ustvarjanja in
ljubezni do bližnjega.
Molitev za Baragovo beatifikacijo… (glej 1. dan)
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

6. dan
»Jezus je pristopil in spregovoril apostolom: »Dana mi je vsa
oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode
za moje učence: krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega
Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In
glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta« (Mt 28,18-20).
Janzenisti Baragu v Metliki niso dali miru. Škof Wolf ga je podpiral,
obenem pa se kot škof ni želel postaviti proti janzenistom. Zaradi tega
in velikih potreb, ki so vladale v misijonskih pokrajinah, se je odločil
oditi v Ameriko. Za misijonski poklic se je odločil, ko je prebral knjižico
Oris zgodovine Cincinnatijske škofije, ki je opisovala tamkajšnje razmere.
Od tega so ga hoteli odvrniti sorodniki, ki pa so ga kasneje močno
podpirali. Leta 1830 je prispel v ZDA misijonarit med Indijance.
** Misijonski poklic? Ali tudi mene Bog kliče k oznanjevanju
ljudem, ki Boga ne poznajo? Tudi danes so v naši družbi ljudje, ki
mislijo, da delajo prav, pa morijo druge. Tudi jaz sem lahko tak.
Tudi v meni se lahko zbujajo predsodki. Ko doživljam stisko od
drugih, bi najraje pobegnil. Včasih je to rešitev, včasih pa se je z
ljudmi treba soočiti in razčistiti. Ko sem sam tak, da morim druge,
mi dragi Bog daj spoznanja in moči, da se od tega odvrnem.

Molimo. Častitljivi božji služabnik Baraga, izprosi pri Bogu, da bom
presegal predsodke, zamere, zunanji videz in imel rad vse ljudi, bele,
črne, rjave, rdeče in rumene, prijazne in sovražne; naj to presegam z
dobrimi deli.
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Molitev za Baragovo beatifikacijo… (glej 1. dan)
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

7. dan
»Ko se je zdanilo, je Jezus odšel in se napotil na samoten kraj.
Množice so ga iskale. Ko so prišle do njega, so ga zadrževale, da
ne bi šel od njih. On pa jim je rekel: »Tudi drugim mestom moram
oznaniti evangelij o Božjem kraljestvu, ker sem za to poslan.« In
oznanjal je po shodnicah v Judeji« (Lk 4, 42-44).
Na starega leta dan 1830 je Baraga z ladjo prispel v Ameriko.
Spomladi 1831 je odpotoval na sever in 28. maja prispel v Arbre
Croche (Krivo drevo) na severovzhodni obali Michiganskega jezera
k Indijancem iz rodu Otava. Z njimi se je najprej pogovarjal po
tolmaču, hkrati pa se učil otavščine in si sestavljal slovar in slovnico
tega jezika. Delo je obrodilo sadove, Otavičani, ki jih je raztresene po
velikem področju obiskoval, so se vse bolj oprijemali Kristusa. Poleg
krivega drevesa je oskrboval še druge misijonske postojanke ob
Michiganskem jezeru: Veliko reko (danes Grand Rapids), Bobrov
otok in Manistik. Med Otavičani je deloval do leta 1835, ko je bil
poslan v La Pointe ob Gornjem jezeru, k plemenu Očipva. Po redko
poseljenem indijanskem ozemlju se je pogosto odpravil na misijonska
potovanja, zaradi česar so ga začeli klicati "duhovnik na krpljah".
** Ali tudi jaz kaj naredim za druge in ne samo zase? Ali ni v delu
za druge prisotno tudi veliko zadovoljstvo v duši? Več daš, več
imaš in več je to vredno.

Molimo. Častitljivi božji služabnik Baraga, izprosi pri Bogu, da bom
tudi jaz goreče oznanjal evangelij z besedo in s skrbjo za bližnjega.

Molitev za Baragovo beatifikacijo… (glej 1. dan)
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …
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8. dan
»Peter je spregovoril: Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda
na osebo, temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji
in pravično ravna. Izraelovim sinovom je poslal besedo in jim
sporočil evangelij miru po Jezusu Kristusu, ki je Gospod vsega.
Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu,
ki ga je oznanjal Janez: Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog
mazilil s Svetim Duhom in z močjo; hodil je iz kraja v kraj ter
delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo
oblastjo, zakaj Bog je bil z njim. Mi smo priče vsemu, kar je storil
v judovski deželi in v Jeruzalemu. Razpeli so ga na križ in
usmrtili. Bog pa ga je obudil tretji dan in mu dal, da se je očitno
prikazoval, ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, ki jih je Bog
vnaprej izbral, nam, ki smo z njim jedli in pili, potem ko je vstal
od mrtvih« (Apd 19, 34-41).
Indijance so belci kvarili z žganjem in svojo pokvarjenostjo. Belci so
bili besni na Baraga, ker so imeli zaradi njegovih uspehov manj
trgovanja z žganjem, in so ga hoteli ubiti. Ob tem napadu je naredil
zaobljubo, da bo vse življenje abstinent od alkohola. Baraga je
prebivalce v Ameriki tudi poučil, kako se sadi in vzgaja sadna drevesa
in jim omogočil izboljšati življenje. V svojih misijonih je ustanavljal
šole, kjer so se Indijanci učili branja, pisanja in računstva, njegovi
sodelavci pa so poučevali različne obrti, predvsem kovaštvo in
tesarstvo. Ker je Baraga izobraževal Indijance, je bil v napoto tudi
državi, ki je pritisnila na škofa, da je moral oditi. Leta 1835 je izstopil
na južni obali otoka La Pointe. Tu so bivali Indijanci rodu Očipve.
Zima, ki je nastopila, je bila ostra, Indijanci so odšli v lovišča z manj
snega in Baraga je pozimi napisal pet knjig, med njimi tudi Zgodovina,
značaj, šege in navade severnoameriških Indijancev in za Očipvejce
Življenje Gospoda Jezusa Kristusa. Da bi knjige tiskal, se je 29.
septembra 1836 odpravil proti Evropi, pripovedoval o Indijancih in
nabiral darove. Po vrnitvi ga je škof Rese imenoval za generalnega
vikarja za vse tamkajšnje indijansko ozemlje. 24. oktobra 1843 se je
preselil na novo misijonsko postojanko v L´Ans. Tu je postavil
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indijansko vasico, ker so belci hoteli Indijance prepoditi v gozdove. S
tem si je nakopal sovraštvo belih priseljencev in hvaležnost
Indijancev.

** Kako smo lahko s svojimi dobrimi deli spotika drugim!? Kako je
lahko neki človek, ki s svojim delom izstopa iz skupnega razmišljanja
družbe, za nas čudak in kako hitro ga napademo!? Svetništvo je ravno
herojska krepost delati dobro kljub nasprotovanjem.

Molimo. Častitljivi božji služabnik Baraga, izprosi pri Bogu, da bom
plaval proti toku in kljub nasprotovanjem obdržal pot poštenosti in
prizadevanja za dobro.
Molitev za Baragovo beatifikacijo… (glej 1. dan)
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

9. dan
»Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svoja
telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev; to je vaše smiselno
bogoslužje. In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako
preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko
razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in
popolno. Imamo različne milostne darove, pač po milosti, ki nam
je bila dana. Če ima kdo dar preroštva, naj ga uporablja v skladu
z vero. Kdor ima dar služenja, naj ga uporablja za služenje. Kdor
ima dar učenja, naj uči. Kdor ima dar spodbujanja, naj spodbuja.
Kdor daje, naj daje širokosrčno. Kdor je predstojnik, naj ga
odlikuje vestnost. Kdor izkazuje usmiljenje, naj to dela z
veseljem« (Rim 12, 1-2, 6-8).
Baraga je bil leta 1853 imenovan za apostolskega vikarja in še istega
leta posvečen v škofa. Za sedež vikariata si je izbral Sault Ste. Marie
med Gornjim in Michiganskim jezerom. Leta 1857 je bil Gornji
Michigan povzdignjen v redno škofijo. Njegovo škofovsko geslo je
bilo »Le eno je potrebno!« Baraga ni nikoli meril daljav, kadar je šlo
za rešitev duš. Večkrat je med potjo spal na snegu, da je prišel do
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ljudi. Zaradi naporov je začel bolehati za astmo, obolel mu je zvesti
sluga in Baraga je bil istočasno škof, saultski župnik, cerkovnik,
kuhar in sluga, poleg tega star in slaboten. Leta 1865 ga je zadela
rahla kap. Kljub vsemu je v maju naslednjega leta s papeževim
dovoljenjem prenesel škofovski sedež v Marquette. 1868 je v noči
pred Sv. Tremi kralji je prejel zakramente za umirajoče, 19. januarja
pa je mirno umrl. Pokopan je v marquettski stolnici.
** Da bi danes kdo razmišljal o rešitvi svoje duše!? Pa kje, človek
živiš? Danes se živi, uživa in ne sprašuje ali bom rešil svojo dušo
ali ne. Jezus, bodi ti vodnik mojega življenja, da ne bom zašel z
dobre poti, pošlji mi angele, ki me bodo varovali, vleci me iz temin
življenja. Jezus, tudi jaz želim biti za drugega varuh, da se ne bo
izgubil.

Molimo. Častitljivi božji služabnik Baraga, izprosi pri Bogu, da bom
svoje talente obogatil z delom in ustvarjalnostjo za Boga in ljudi in da
bom ob koncu življenja lahko rekel: dober boj sem izbojeval, tek
dokončal, vero ohranil.
Molitev za Baragovo beatifikacijo… (glej 1. dan)
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

/Devetdnevnica je bila pripravljena za animatorje oratorijev/

Izdaja:
Odgovarja:
Oblikovanje in tisk:
(Za interno rabo!)

Misijonsko središče Slovenije
Matjaž Križnar, ravnatelj
Salve d.o.o., Ljubljana, 2018
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KAKO LAHKO POMAGAM MISIJONARJEM?
 Z molitvijo in darovi na Misijonsko nedeljo;
 z darom za misijonska vozila (akcija MIVA ob Krištofovi nedelji in









osebno);
v adventu z akcijo »Otroci za otroke«;
po božiču s Trikraljevsko akcijo (koledovanje);
z botrstvom otrok iz misijonskih dežel (redni mesečni prispevek);
z občasnimi darovi za posameznega misijonarja ali za lajšanje
lakote otrok v njegovi oskrbi;
z naročilom in branjem revije Misijonska obzorja;
z molitvijo, še posebej kot člani Misijonske molitvene zveze;
kot laiški misijonar za daljši čas (po temeljiti pripravi);
kot laiški misijonar prostovoljec za krajši čas (v osebnem
dogovoru z misijonarjem).

ZA VSE INFORMACIJE SE OBRNITE NA:

Misijonsko središče Slovenije
Kristanova 1, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/300-59-50
E-pošta: missio@rkc.si
Spletna stran: www.missio.si

Izvedba s

Facebook profil in YouTube stran:
Misijonsko središče Slovenije

