
Devet dni molitve za duhovno 
prenovo Cerkve

Devetdnevnica
novena



Glej, vse delam novo.
(Raz 21,5)



Molite z nami za duhovno prenovo Cerkve! 
Molite za duhovno prenovo Cerkve v Nemčiji!
Cerkev se sooča z velikimi izzivi. Ob izredni razvnetosti 
zaradi škandala zlorab se pojavljajo glasovi, ki pozivajo 
k reformam. Toda kako natančno naj bi te reforme 
izgledale? Kam naj bi vodile? Kaj je cilj teh prizadevanj? 
O tem obstaja veliko nesoglasij. Čeprav je bila v Nemčiji 
vpeljana „sinodalna pot“ za pogovor o tem, je v razpravah 
in prerekanju cerkvena politika pogosto pomembnejša 
od evangelija Jezusa Kristusa in cerkvenega nauka.
V delovni skupini za krščansko antropologijo smo 
prepričani, da Cerkev potrebuje predvsem molitev: Le 
v pogovoru z Gospodom lahko ugotovimo, kaj je treba 
storiti, in le združeni z njim lahko naredimo potrebne 
korake. 
Zato vas vabimo, da skupaj z nami molite za duhovno 
prenovo Cerkve, zlasti v Nemčiji. Molitvena oblika 
devetdnevnice se zgleduje po prvotni molitvi učencev: 
devet dni so zbrani skupaj z ženami okoli Marije, Božje 
matere, čakali na prihod Svetega Duha. Tako želimo tudi 
mi devet dni zapored prositi Boga, naj še enkrat izlije 
svojega Svetega Duha, da bi bila v vseh prizadevanjih 
in razpravljanjih glede reforme v središču vesela novica 
evangelija.
Molite z nami, da bi Cerkev v teh burnih časih ostala na 
Kristusovi poti!



1. dan
Prošnja, da Jezus vodi in predseduje 

procesu prenove.

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

Glejte, nekaj novega storim, zdaj klije, 
mar ne opazite?  Da, speljal bom pot skozi 

puščavo.
(Iz 43, 19)



Gospod, zahvaljujemo se ti, da si nas zbral v svojo Cerkev 
kot žive kamne in kot ude svojega telesa.
Nagnjeni smo k temu, da bi pozabili, da ta Cerkev pripada 
tebi in da ni odvisna od našega mnenja, ampak od tvojega 
hotenja.
Zato te prosimo:  Vodi proces duhovne prenove v Cerkvi, 
da se bo Cerkev uresničevala po tvoji zamisli in v skladu 
s tvojim evangelijem. Pokaži se kot Gospod in Pastir svoje 
Cerkve, da naša prizadevanja ne bodo zaman, ampak bodo 
služila gradnji tvojega kraljestva, da bo Cerkev vedno bolj 
postajala kraj, kjer bodo ljudje čutili, da si ti pot, resnica in 
življenje. Daj, da bomo Cerkev prepoznali kot kraj, kjer ti 
živiš in si navzoč.
Oče naš
Zdrava Marija
Sveti Bonifacij, izprosi nam duhovno prenovo Cerkve! 
+ V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Slavljen naj 
bo Jezus Kristus na veke vekov. Amen.



2. dan
Prošnja za dar molitve

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

Gospod, nauči nas moliti, kakor je tudi Janez 
naučil svoje učence.

(Lk 11,1)



Gospod, zahvaljujemo se ti, da si naš Oče in da se lahko v 
vseh svojih potrebah obračamo nate.
Vidimo, da Cerkev potrebuje prenovo. Toda pogosto 
postanemo negotovi zaradi zunanjih sil, javnega mnenja, 
političnih in medijskih zahtev. Pogosto izgubimo izpred oči 
to, kar je bistveno, ker iščemo rešitev v strukturah, odborih 
in razpravljanjih, ne pa v tebi in tvoji navzočnosti.
Zato te prosimo: Daj nam dar molitve in pogum za tihoto, 
da bomo sredi mnogih glasov, ki nas obdajajo in nam 
govorijo, mogli slišali glas tvojega Svetega Duha, poslušati 
samo njega in se v procesu prenove usmerjati neprestano 
nate, živo Besedo.
Oče naš
Zdrava Marija
Sveta Lucija, izprosi nam duhovno prenovo Cerkve! 
+ V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Slavljen naj 
bo Jezus Kristus na veke vekov. Amen.



3. dan
Prošnja za osebno prenovo in 

spreobrnjenje ter za
edinost s Cerkvijo.

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

Kako moreš reči svojemu bratu: »Pusti, da 
vzamem iver iz tvojega očesa, in glej, bruno 

imaš v svojem očesu«
(Mt 7,4)



Gospod, zahvaljujemo se ti, da sem te mogel spoznati in da 
si nam odpustil naše grehe, da bi lahko živeli spravljeni z 
Bogom.
Pogosto zgolj obsojamo „napake“ drugih. Toda če hoče biti 
Cerkev prenovljena, je možno to samo tako, da se vsak od 
nas spreobrne in dopusti, da ga ti prenoviš.
Zato te prosimo: Pomagaj vsakemu od nas, da bo rasel v 
živem, osebnem odnosu s teboj. Hkrati nam daj vedno 
globlje razumeti, kako edinost s Cerkvijo, tvojim mističnim 
telesom, pomeni tudi edinost s teboj. Daj, da bomo vedno 
tesneje povezani s svetim očetom. Vse, še posebej pa tiste, 
ki so si kot predstavniki Cerkve nakopali hudo krivdo, vodi 
k resničnemu kesanju in zadoščevanju, potolaži in ozdravi 
žrtve ter jim daj občutiti svojo ljubezen. Pomagaj nam, da 
nas ob spoznanju, da Cerkev v vsej svoji svetosti sestavljajo 
grešniki, to ne bo vodilo v obup in zavrnitev, ampak k 
večjemu usmiljenju in trdnejši volji, da bomo najprej sami 
postali bolj zvesti učenci in bolj prizadevni delavci v tvojem 
vinogradu.
Oče naš
Zdrava Marija
Sveta Terezija Avilska, izprosi nam duhovno prenovo 
Cerkve! 
+ V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Slavljen naj 
bo Jezus Kristus na veke vekov. Amen.



4. dan
Prošnja za ljubezen in modrost

v prizadevanju za resnico.

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

Prva zapoved je: Ljubi Gospoda, svojega 
Boga, iz vsega svojega srca, iz vse svoje 
duše, z vsem svojim mišljenjem in z vso 

svojo močjo. Druga pa je tale: Ljubi svojega 
bližnjega kakor samega sebe. Nobena druga 

zapoved ni večja od teh dveh.
(Mr 12,30-31)



Včasih podležemo skušnjavi, da bi resnico in ljubezen 
izigrali drugo proti drugemu: Ali si ne upamo več 
poimenovati slabega, ker mislimo, da tisti, ki ljubi, ne 
sme nič kritizirati, ali pa zapademo v trdosrčnost in tako 
oznanjamo le izkrivljeno podobo resnice. Pogosto smo tudi 
v skušnjavi, da bi dali nauku Cerkve drug pomen, kadar je 
ta v nasprotju z našim hotenjem. 
Zato te prosimo: Daj nam vedno globlje razumeti, da sta 
tvoja ljubezen in tvoja resnica neločljivo povezani. Daj nam 
sposobnost vživeti se v drugega, da bi ta uvid spoštljivo 
posredovali naprej. In kadar je naše lastno hotenje v 
nasprotju s tvojimi zapovedmi, obnovi v nas zaupanje, da je 
nauk Cerkve izraz tvoje ljubezni in resnice.
Oče naš
Zdrava Marija
Sveti Janez Wen Yin, izprosi nam duhovno prenovo Cerkve! 
+ V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Slavljen naj 
bo Jezus Kristus na veke vekov. Amen.



5. dan
Za škofe, duhovnike in diakone

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

Kdor stanuje v zavetju Najvišjega, kdor 
prenočuje v senci Mogočnega, pravi 

Gospodu: Moje pribežališče si in moja 
trdnjava, moj Bog, ki vanj zaupam.

 (Ps 91,1-2)



Gospod, zahvaljujemo se ti za duhovniško in pastirsko 
službo, zahvaljujemo se ti, da si postavil ljudi v svojo 
posebno službo.
Ti kličeš škofe, duhovnike in diakone v njihovo službo in jim 
naročaš, naj pasejo nas, tvojo čredo, podeljujejo zakramente 
in oznanjajo evangelij. Mnogi med njimi opravljajo svojo 
službo v veliki osamljenosti in so izpostavljeni različnim 
vrstam sovražnosti in nasprotovanjem. Tudi zvesti 
duhovniki so pavšalno obtoženi in obsojeni. Pogosto je 
njihova služba napačno razumljena kot objestnost, njihova 
polnomočnost pa zavrnjena.
Zato te prosimo: Naj bosta molitev in evharistija središče 
njihovega življenja in vir moči, da bodo kos zahtevam službe 
in se bodo upirali mikom in nasprotovanjem sveta. Daj jim 
pogum, da bodo vodili in učili ter se trdno držali resnice 
evangelija. Daj, da nam bodo dober zgled za duhovno 
prenovo z resničnim spreobrnjenjem in stanovitnostjo v 
veri.
Oče naš
Zdrava Marija
Sveta Katarina Sienska, izprosi nam duhovno prenovo 
Cerkve! 
+ V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Slavljen naj 
bo Jezus Kristus na veke vekov. Amen.



6. dan
Molitev za Svetega Duha za odbore, 

združenja in župnije

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

»Različni so milostni darovi, Duh pa je 
isti.  Različne so službe, Gospod pa je isti.  

Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v 
vseh. … Vse to pa uresničuje en in isti Duh, 

ki deli vsakemu posebej, kakor hoče«.
 (1 Kor 12,4-6.11)



Gospod, zahvaljujemo se ti za to, da je toliko ljudi predano 
sodeluje pri graditvi tvojega kraljestva ter da v Cerkvi 
oblikujejo in bogatijo sodelovanje.
Že v zgodnji krščanski skupnosti so bile vzpostavljene 
strukture za ureditev cerkvenega in družbenega življenja. 
Včasih pa podležemo nevarnosti, da vse uredimo tako, da 
za Svetega Duha ni več prostora. Želimo se izoblikovati 
in pozabljamo, da naše zavzemanje v tvoji Cerkvi ne sme 
služiti nam samim, ampak graditvi tvojega kraljestva.
Zato te prosimo: Vsem dejavnim katoličanom daj svojega 
Svetega Duha, da te pri svojem delu v odborih, združenjih 
in župnijah ne bodo izgubili izpred oči; daj jim predvsem 
dar poslušanja in razločevanja. Pomagaj nam, da ne bomo 
stremeli po položaju ali vplivu, ampak da bomo v skladu 
z svojimi duhovnimi darovi z veseljem prispevali, da bi 
Cerkev postala prijazen kraj, kjer se ljudje počutijo sprejete 
in najdejo skupnost.
Oče naš
Zdrava Marija
Blaženi Adolph Kolping, izprosi nam duhovno prenovo 
Cerkve! 
+ V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Slavljen naj 
bo Jezus Kristus na veke vekov. Amen.



7. dan
Molitev za Božje ljudstvo

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

Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko 
duhovništvo, svet narod, ljudstvo, 

pridobljeno za to, da bi  oznanjali hvalo 
njega, ki vas je iz teme poklical v svojo 

čudovito luč.
 (1 Pet 2,9)



Gospod, zahvaljujemo se ti, da ljudi kličeš v različne službe 
Cerkve in nas obdaruješ z dostojanstvom Božjega sinovstva.
Včasih mislimo, da nam službe lahko podelijo ugled in 
dostojanstvo. Želimo uveljaviti svoje zamisli in želje. Pri 
tem pozabljamo, da moč v krščanskem smislu pomeni 
predvsem odgovornost in nesebično podaritev in pozabimo 
razvijati svoje krščanstvo tam, kamor si nas postavil.
Zato te prosimo: Pomagaj nam razumeti dostojanstvo 
Božjega otroštva. Daj, da bomo v svoji vsakokratni 
poklicanosti s hvaležnostjo vršili naloge, ki nam jih Bog 
zaupa. Varuj nas pred željo po moči in daj, da bomo vedno 
globlje razumeli, da je Kristusova moč v križu. Okrepi 
bratstvo med nami, medsebojno podaritev v družinah 
in skupnostih ter spoštovanje medsebojnih darov in 
poklicanosti drugih in ne dovoli, da bi napuh ali prevzetnost 
ustvarjala needinost med ljudmi.
Oče naš
Zdrava Marija
Sveta Jožefina Bakhita, izprosi nam duhovno prenovo 
Cerkve! 
+ V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Slavljen naj 
bo Jezus Kristus na veke vekov. Amen.



8. dan
Prošnja za stanovitnost in ponižnost

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

Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, 
ampak proti vladarstvom, proti oblastem, 

proti svetovnim gospodovalcem te 
mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam 

pod nebom.
(Ef 6,12)



Gospod, zahvaljujemo se ti, da nas tvoj Sveti Duh razsvetljuje 
in poučuje v resnici.
V naši družbi se razglašajo številne ideologije in zmote. 
Včasih podležemo skušnjavi, da bi se podredili duhu 
časa. Po drugi strani pa se lahko zgodi, da v obrambi vere 
pretiravamo in smo prepričani v svoj lastni prav.
Zato te prosimo: Daj nam potrpežljivost in mirnost v 
razpravljanjih o veri. Pomagaj nam, da se ne bomo zmedli, 
in vodi nas zvesto po Kristusovi poti, tudi kadar nam je to 
neprijetno. Varuj nas pred teologijo, ki raje sledi duhu časa 
kakor pa bi v zvestobi evangeliju preiskovala znamenja časa. 
Obenem nam pomagaj, da bomo v prizadevanju za resnico 
ostali ponižni in da ne bomo iskali svoje časti, ampak tvojo.
Oče naš
Zdrava Marija
Sveta Edith Stein, izprosi nam duhovno prenovo Cerkve! 
+ V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Slavljen naj 
bo Jezus Kristus na veke vekov. Amen.



9. dan
Molite za plodno delovanje v družbi

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

Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim 
naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se vrže 
proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. 
Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti.

 (Mt 5,13-14)



Gospod, zahvaljujemo se ti, da si nas določil za pričevalce 
v tem svetu.
Včasih smo tako ujeti v svoje potrebe, skrbi in upanja, da 
se vrtimo le okoli samega sebe. Takrat izgubimo pogled 
na bližnjega in se namesto z oznanjevanjem evangelija 
ukvarjamo z notranjimi prepiri. Pozabljamo, da ima Cerkev 
sporočilo, ki osvobaja ljudi, ki jih trpinči in  obvladuje duh 
časa, sporočilo, ki jim daje novo moč in jih razveseli.
Zato te prosimo: Pomagaj nam, da bomo luč v tem svetu. 
Pomagaj nam razumeti, da nauk Cerkve obsega bistvo in 
potrebe človeka do globin njegove duše. Daj, da se bomo 
zavedali, da družba potrebuje krščanski nauk. Daj nam 
pogum, da bomo prepričanja Cerkve ponesli ljudem in s 
sporočilom evangelija prodrli v družbo, da bodo ljudje 
izkusili tvojega Svetega Duha.
Oče naš
Zdrava Marija
Sveti Janez Pavel II., izprosi nam duhovno prenovo Cerkve! 
+ V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Slavljen naj 
bo Jezus Kristus na veke vekov. Amen.



Die Heiligen der Novene:

Hl Bonifatius

Hl. Lucia

Hl. Theresa von Avila

Hl. Johannes Wen Yin

Hl Caterina von Siena



Sel. Adolph Kolping

Hl. Josephine Bakhita

Hl. Edith Stein

Hl. Johannes Paul II
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