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ŠKOF FRIDERIK BARAGA
je bil veliki apostol Indijancev ob obalah Veli-
kih jezer, predvsem v sedanji ameriški državi 
Michigan. Rojen je bil leta 1797 v Mali vasi pri 
Dobrniču in leta 1830 je odšel v ZDA kot mi-
sijonar. Sedemintrideset let je služil svojemu 
ljudstvu na ogromnem ozemlju, ki je obsegal 
več kot 200.000 kvadratnih kilometrov divjine. 
Velikokrat je tvegal življenje in preživel velike 
stiske, da je lahko skrbel za svojo čredo. Pogu-
mno se je spopadal z nizkimi temperaturami 
na dolgih pastoralnih obiskih. Prehodil je sto-
tine kilometrov na krpljah, v kanuju je prema-
goval brzice, na poti skozi močvirja je pretrpel 
oblake komarjev, preživel ledene nanose in 
nevihtne vode Gornjega jezera. Njegova gore-
ča želja je bila, da bi Jezusa spoznali prav vsi. 
Njegova svetost je bila znana blizu in daleč, 
tako lokalno kot tudi v Evropi. Umrl je 19. ja-
nuarja 1868. Njegovo telo je sedaj v kapeli v 
stolnici sv. Petra v Marquette v zvezni državi 
Michigan. Proces za njegovo beatifikacijo še 
poteka.
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UVODNA MOLITEV

Molimo jo vsak dan.
O Bog, z vsem srcem te častim. Zahvaljujem 
se ti za življenje in svetost tvojega služabni-
ka, škofa Friderika Baraga. Sledil je zgledu 
tvojega Sina Jezusa Kristusa in se razdajal 
v pastirski službi ter prinesel tvojo usmilje-
no ljubezen in veselje evangelija ljudstvom 
Velikih jezer. Po njegovi priprošnji te prosim 
za milost ... (imenujte svoj namen). 

Naj se razodene tvoja slava, da te bomo 
večno slavili. Po Kristusu, našem Gospodu. 
Amen.
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PRVI DAN

»Jezus je rekel: »Kar koli boste prosili v mo-
jem imenu, bom storil, da bo Oče poveli-
čan v Sinu. Če me boste kaj prosili v mojem 
imenu, bom jaz to storil” 

(Jn 14,13-14).

»Molitev je glavna pot, ki v naša srca pri-
vede milost Božjo.« 

škof Friderik Baraga

Oče naš ... Zdrava, Marija ... Slava Očetu ...

Jezus, zaupam Vate. Iz ljubezni do tebe od-
pustim vsem, ki so mi povzročili krivico, in 
te prosim za potrebe vse Cerkve in naše do-
movine ter za svoje lastne potrebe.

Škof Friderik Baraga, usliši mojo molitev! 
(zmolimo zaključno molitev na zadnji strani)
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DRUGI DAN
»Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste 
našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti 
vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, naj-
de; in kdor trka, se mu bo odprlo. Ali pa: 
kdo med vami bo dal svojemu sinu kamen, 
če ga bo prosil kruha? Ali mu bo dal kačo, 
če ga bo prosil za ribo? Če torej vi, ki ste hu-
dobni, znate svojim otrokom dajati dobre 
darove, koliko bolj bo vaš Oče, ki je v nebe-
sih, dajal dobro tem, ki ga prosijo« 

(Mt 7,7-11).

»Bog nam prav zares želi, da bi bili srečni, 
in visoko ceni našo srečo. Za našo srečo je 
žrtvoval lastnega Sina! Otroci moji, razu-
mite to, da boste lahko cenili svojo srečo, 
kot jo ceni tudi Bog.«

 škof Friderik Baraga
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Oče naš ... Zdrava, Marija ... Slava Očetu ...

Jezus, zaupam Vate. Iz ljubezni do tebe od-
pustim vsem, ki so mi povzročili krivico, in 
te prosim za potrebe vse Cerkve in naše do-
movine ter za svoje lastne potrebe.

Škof Friderik Baraga, usliši mojo molitev! 
(zmolimo zaključno molitev na zadnji strani)

TRETJI DAN 
»Jezus je rekel: Nebo in zemlja bosta preš-
la, moje besede pa nikakor ne bodo preš-
le« 

(Lk 21,33).

»Dobro ohranjajte svojo vero, otroci moji, 
in prizadevajte si za večno srečo v nebe-
sih, saj vam Bog želi, da bi bili srečni za ve-
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komaj. Vse, kar je Bog storil, ko je ustvaril 
nebesa in zemljo terna zemljo poslal svo-
jega Sina, je storil zato, da bi bilo njegovo 
ime sveto in da bi bili ljudje srečni.« 

škof Friderik Baraga

Oče naš ... Zdrava, Marija ... Slava Očetu ...

Jezus, zaupam Vate. Iz ljubezni do tebe od-
pustim vsem, ki so mi povzročili krivico, in 
te prosim za potrebe vse Cerkve in naše do-
movine ter za svoje lastne potrebe.

Škof Friderik Baraga, usliši mojo molitev! 
(zmolimo zaključno molitev na zadnji strani)
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ČETRTI DAN

»Bratje, ker imamo zaupnost, da po Jezuso-
vi krvi stopamo v svetišče, in sicer po novi 
in živi poti, ki nam jo je odprl skozi zagri-
njalo, to je skozi svoje meso, in imamo tudi 
veličastnega duhovnika nad Božjo hišo, pri-
hajajmo z resničnim srcem in v polni go-
tovosti vere, saj smo v srcih očiščeni slabe 
vesti in naše telo je umito s čisto vodo. Ok-
lepajmo se neomajne izpovedi upanja, ker 
je on, ki je dal obljubo, zvest« 

(Heb 10,19-23).

»Jezus je rekel: ‚Ena stvar je nujno potreb-
na.‘ Toda, kaj je to? Da ljubimo Boga in mu 
dobro služimo in s tem prinesemo srečo v 
svoje duše.« 

škof Friderik Baraga
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Oče naš ... Zdrava, Marija ... Slava Očetu ...

Jezus, zaupam Vate. Iz ljubezni do tebe od-
pustim vsem, ki so mi povzročili krivico, in 
te prosim za potrebe vse Cerkve in naše do-
movine ter za svoje lastne potrebe.

Škof Friderik Baraga, usliši mojo molitev! 
(zmolimo zaključno molitev na zadnji strani) 

PETI DAN
»Tedaj se mu je od zadaj približala žena, ki 
je dvanajst let krvavela, in se je dotaknila 
roba njegove obleke. Pri sebi je namreč rek-
la: »Če se le dotaknem njegove obleke, bom 
rešena.« Jezus pa se je obrnil, jo pogledal in 
dejal: »Bodi pogumna, hči, tvoja vera te je 
rešila.« In žena je bila od tiste ure rešena« 

(Mt 9,20-22).
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»Med svojim kratkim časom na zemlji 
zmeraj resnično služite Bogu. Dobro se 
vedite, kot bi Gospod želel, da se vedete. 
Z vsem srcem verjemite, kar nas je Jezus 
naučil v svojem kratkem času na zemlji – 
ne zavrnite niti ene same besede.« 

škof Friderik Baraga

Oče naš ... Zdrava, Marija ... Slava Očetu ...

Jezus, zaupam Vate. Iz ljubezni do tebe od-
pustim vsem, ki so mi povzročili krivico, in 
te prosim za potrebe vse Cerkve in naše do-
movine ter za svoje lastne potrebe.

Škof Friderik Baraga, usliši mojo molitev! 
(zmolimo zaključno molitev na zadnji strani)
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ŠESTI DAN

»Ko se je Jezus bližal Jerihi, je sedèl ob poti 
neki slepi mož, ki je prosil vbogajme. Slišal 
je množico, ki je šla mimo, in spraševal, kaj 
je to. Povedali so mu, da gre mimo Jezus 
Nazarečan. Zavpil je: »Jezus, Davidov sin, 
usmili se me!« Tisti, ki so hodili spredaj, 
so ga grajali, naj umolkne; on pa je še bolj 
vpil: »Davidov sin, usmili se me!« Jezus se 
je ustavil in ukazal, naj ga pripeljejo k nje-
mu. Ko se mu je približal, ga je vprašal: »Kaj 
hočeš, da ti storim?« Dejal je: »Gospod, da 
bi spregledal.« Jezus mu je rekel: »Spre-
glej! Tvoja vera te je rešila.« In pri priči je 
spregledal. Šel je za njim in slavil Boga. Vse 
ljudstvo, ki je to videlo, je hvalilo Boga« 

(Lk 18,35-43).
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»Nobeno delo na zemlji ni tako po-
membno, kot je naša služba Gospodu 
Bogu, da bomo nekega dne lahko šli v ne-
besa. Le zato smo na zemlji.« 

škof Friderik Baraga

Oče naš ... Zdrava, Marija ... Slava Očetu ...

Jezus, zaupam Vate. Iz ljubezni do tebe od-
pustim vsem, ki so mi povzročili krivico, in 
te prosim za potrebe vse Cerkve in naše do-
movine ter za svoje lastne potrebe.

Škof Friderik Baraga, usliši mojo molitev! 
(zmolimo zaključno molitev na zadnji strani)

SEDMI DAN
»Jezus jim je rekel: »Kdo izmed vas, ki ima 
prijatelja, bo prišel opolnoči k njemu in mu 
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rekel: ›Prijatelj, posodi mi tri hlebe kru-
ha, kajti k meni je s potovanja prišel pri-
jatelj in mu nimam s čim postreči,‹ in mu 
bo oni znotraj odgovoril: ›Ne nadleguj me! 
Vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v 
postelji, ne morem vstati in ti dati.‹ Povem 
vam: Če ne bo vstal in mu dal zato, ker je 
njegov prijatelj, bo zaradi njegove nadle-
žnosti vstal in mu dal, kolikor potrebuje«

(Lk 11,5-8).

»Ne bodite leni pri molitvi, otroci moji. 
Zmeraj molite vsak dan in obenem razmi-
šljajte o tem, kaj pomenijo besede vaše 
molitve.« 

škof Friderik Baraga

Oče naš ... Zdrava, Marija ... Slava Očetu ...

Jezus, zaupam Vate. Iz ljubezni do tebe od-
pustim vsem, ki so mi povzročili krivico, in 
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te prosim za potrebe vse Cerkve in naše do-
movine ter za svoje lastne potrebe.

Škof Friderik Baraga, usliši mojo molitev! 
(zmolimo zaključno molitev na zadnji strani)

OSMI DAN
»Jezus je odšel od tam in se umaknil v tir-
sko in sidónsko pokrajino. In glej, prišla 
je kánaanska žena iz tistih krajev in vpila: 
»Gospod, Davidov sin, usmili se me! Mojo 
hčer zelo mučijo demoni.« Vendar ji ni od-
govoril niti besede. Tedaj so pristopili njego-
vi učenci in ga prosili: »Odpravi jo, ker vpi-
je za nami.« Odgovoril je in dejal: »Poslan 
sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše.« 
Prišla je, padla predenj in rekla: »Gospod, 
pomagaj mi!« Odgovoril ji je in dejal: »Ni 
lepo jemati kruh otrokom in ga metati 
psom.« Ona pa je rekla: »Tako je, Gospod, 
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pa vendar tudi psi jedo od drobtinic, ki pa-
dajo z mize njihovih gospodarjev.« Tedaj je 
Jezus odgovoril. Rekel ji je: »O žena, velika 
je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!« In 
njena hči je ozdravela tisto uro« 

(Mt 15,21-28).

»Moji otroci, ki vas ljubim, dobro in zme-
raj spoštujte Boga ter ga slavite z vsem 
srcem ... Trdno se odločite, da nikdar ne 
boste pozabili na prisotnost Boga, in vanj 
zmeraj zrite z očmi vere in se v njegovi pri-
sotnosti dobro vedite.«

škof Friderik Baraga

Oče naš ... Zdrava, Marija ... Slava Očetu ...

Jezus, zaupam Vate. Iz ljubezni do Tebe od-
pustim vsem, ki so mi povzročili škodo.
Škof Friderik Baraga, usliši mojo molitev! 
(Zaključna molitev, na zadnji strani ...)
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DEVETI DAN

»Ko je Jezus šel mimo, je zagledal člove-
ka, ki je bil slep od rojstva. Njegovi učenci 
so ga vprašali: »Rabi, kdo je grešil, on ali 
njegovi starši, da se je rodil slep?« Jezus je 
odgovoril: »Ni grešil ne on ne njegovi star-
ši, ampak da se na njem razodenejo Božja 
dela. Dokler je dan, moramo opravljati dela 
tistega, ki me je poslal. Pride noč, ko nihče 
ne more delati. Dokler sem na svetu, sem 
luč sveta.« Ko je to izgovoril, je pljunil na 
tla in s slino naredil blato. Pomazal mu je z 
blatom oči in mu rekel: »Pojdi in se umij v 
vodnjaku Síloa.« Odšel je torej in se umil. 
Ko se je vrnil, je videl«. 

(Jn 9,1-7).
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»Naš Gospod Bog, ki je ustvaril vse stvari 
in je vseh stvari lastnik. Kot on želi, tako 
se vse zgodi.«

škof Friderik Baraga

Oče naš ... Zdrava, Marija ... Slava Očetu ...

Jezus, zaupam Vate. Iz ljubezni do Tebe od-
pustim vsem, ki so mi povzročili škodo.

Škof Friderik Baraga, usliši mojo molitev! 
(Zaključna molitev, na zadnji strani ...)
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SKLEPNA MOLITEV
Molimo jo vsak dan.

Gospod Bog, zahvaljujem se ti 
za vse milosti, prejete po tej devetdnevnici, 
na priprošnjo škofa Friderika Barage. 
Ti si vsemogočni Bog, ki poznaš vse, 
kar si ustvaril. Zaupam v tvojo skrb 
in zato ti izročam svoje prošnje in samega 
sebe, svoje telo, dušo in duha. Povsem se 
prepuščam tvoji Božji volji. Po Kristusu, 
našem Gospodu. Amen.

Morebitna uslišanja sporočite na Postulaturo za 
beatifikacijo Božjega služabnika škofa Friderika Baraga:

BISHOP BARAGA ASSOCIATION
347 Rock Street, Marquette MI 49855, ZDA 
Tel.: 01 906 227 9117
bishopbaraga@dioceseofmarquette.org
dioceseofmarquette.org/bishopbaragaassociation
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