
Sklep češčenja pred 
Najsvetejšim z molivci 

po vsem svetu bo v 
nedeljo,  2. junij 2013,  

ob 17.00 uri  
v ljubljanski stolnici.

NOČ 
ADORACIJE

s 1. na 2. junij 2013

Bog je navzoč vsepovsod, toda pri 
adoraciji (češčenju) Najsvetejšega pa še 
prav na poseben način: v Telesu in Krvi. 
Objavljamo molitve, ki so privrele iz src 

vernikov sodobnega časa pred Najsvetejšim 
in so lahko v pomoč, kako se »potopiti« v 
njegovo ljubezen in »postajati« vedno bolj 

njegova monštranca.

S češčenjem je namreč kakor s tujim 
jezikom. Če želimo razumeti in govoriti neki 
tuj jezik, se to ne zgodi čez noč. Tako kot je 
za govorjenje in razumevanje tujega jezika 

potreben čas vztrajnih vaj, tako je tudi z 
molitvijo pred Najsvetejšim.

Naša molitev je na začetku lahko zelo 
kratka in preprosta, toda s časom bo »rasla 

in se poglobila«.

Biti pred Njim 
in ga ljubiti
Molitve  pred  
Najsvetejšim
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pred Najsvetejšim 
z molivci po vsem 
svetu bo v nedeljo,  

2. junij 2013,  
ob 17.00 uri  
v ljubljanski  

stolnici.

Bog je navzoč vsepovsod, toda pri adoraciji (češčenju) 
Najsvetejšega pa še prav na poseben način: v Telesu in Krvi. 
Objavljamo molitve, ki so privrele iz src vernikov sodobnega časa 
pred Najsvetejšim in so lahko v pomoč, kako se »potopiti«  
v njegovo ljubezen in »postajati« vedno bolj njegova monštranca.

S češčenjem je namreč kakor s tujim jezikom. Če želimo razumeti 
in govoriti neki tuj jezik, se to ne zgodi čez noč.  
Tako kot je za govorjenje in razumevanje tujega jezika potreben 
čas vztrajnih vaj, tako je tudi z molitvijo pred Najsvetejšim.

Naša molitev je na začetku lahko zelo kratka in preprosta,  
toda s časom bo »rasla in se poglobila«.

Biti pred Njim 
in ga ljubiti
Molitve  pred  
Najsvetejšim


