Na Hrvaškem imajo
red Klanjateljice Krvi Kristove, ASC - www.klanjateljice.hr
in družbo Misionara Krvi Kristove, CPPS - www.cpps.hr
Poslušanje sester častilk Predragocene Krvi Jezusove (klanjateljic Krvi
Kristove) v njihovi molitvi k Predragoceni Krvi Jezusovi na radiu Marija mi je
dotaknilo srce z njihovo srčno molitvijo, ponižnostjo in popolno predanostjo
Bogu (lahko poslušate in preverite sami, kako vas nagovori njihova molitev na
http://poti.rkc.si/index.php/content/display/527. Želim si, da bi imeli takšno
molitev in čaščenje Predragocene Krvi Jezusove tudi v Sloveniji. Na spodnjem
zemljevidu je razvidno, kje imajo ta red prisoten na Hrvaškem in v BiH (zelo
veliko redovnih skupnosti in redovnic), drugače pa je prisoten na vseh
kontinentih sveta. Žal v Sloveniji tega ni.

Opažam, da v Sloveniji zelo slabo poznamo molitev k Predragoceni Krvi
Jezusovi in še manj jo znamo moliti. Tudi med posvečenimi opažam je žal tako.
Hvaležen sem za sodelovanje radia Marija Slovenija in radia Marija Hrvaška.
Menim, da se lahko v Sloveniji obogatimo v veri od naših bratov in sester v veri
na Hrvaškem. Hrvaška nam je lahko vzgled trdne tradicionalne vere … saj tu
ni konkurence. Zakaj bi sledili novodobnim duhovnim trendom, ki ne dajejo
prave trdne vere in molitve. Morali bi se vrniti na krščanske korenine naših
prednikov in ne biti sodobni, ker to ne daje rezultatov ipd..
1. julija ponižno in hvaležno častimo Predragoceno Kri Jezusovo (na Hrvaškem
in v BiH častijo Predragoceno Kri Jezusovo tudi cel mesec julij). To je eden
velik dar, ki nam ga je dal Gospod. V Ludbregu (www.svetiste-ludbreg.hr)
obstaja svetišče Predragocene Krvi Jezusove, kamor v septembru mnogi
romajo, do sto tisoč jih pride tja v tem času in želijo dati čast Predragoceni Krvi
Jezusovi.

Predragocena Kri Jezusova v Ludbregu

Zakaj je Predragocena Kri Jezusova toliko pomembna?
(Vlč. Dražen Radigović na www.youtube.com/watch?v=FXXGm0ERt34&t=9s)
Zato, ker smo po tej Krvi rešeni. Apostol Peter pravi: Nismo odkupljeni za
nebesa z nečim razpadajočim, niti s srebrom, niti z zlatom. Niti srebro, niti zlato
nam ne moreta kupiti nebes. To ni valuta, ki velja pred Bogom. Temveč smo
za nebesa odkupljeni s Predragoceno Krvjo Jezusovo, nedolžnega in
brezmadežnega jagnjeta.
Ko govorimo o Jezusovi Krvi, da bi dobili boljšo sliko, je dobro razumeti, kaj se
je zgodilo v noči Pashe, ko je Bog preko Mojzesa moral izpeljati izraelski narod
in egiptovskega suženjstva. In ta noč Pashe, ko se je morala zgoditi smrt
prvorojencev v Egiptu. Tedaj je Bog zapovedal, da se zakolje jagnje in da se z
jagnjetovo krvjo premažejo podboji vrat. In tam, kjer bo angel smrti opazil
jagnjetovo kri, bo šel mimo te hiše in oni so pod zaščito. Tam kjer ni te krvi, tam
prihaja smrt. Sveti Janez Zlatousti je rekel: če ta jagnjetova kri v Stari zavezi,
ki je samo slika prave Jezusove Krvi, če ima takšno moč, da je zaščitila ljudi
od smrti, koliko ima potem resnična Jezusova Kri moč, da nas zaščiti od sile
satana, od zla, od težav, od greha, od vsega, kar hudič poskuša.
Ta Predragocena Kri Jezusova nas čisti od greha, ona nam daje Jezusovo
življenje, ona nas posvečuje. Z njo lahko damo zaščito nad svoje življenje in
tam kjer smo dali zaščito Jezusove krvi, tam preko tega praga hudič ne more
iti. Z njo lahko zaščitimo svoj zakon, svoj zakonski odnos, zaščitimo svojo
družino s sveto in Predragoceno Krvjo Jezusovo. In ko bo hudič prišel, bo
poskušal, ampak ne bo mogel preko tega. Ali vso svojo posest, premoženje ali
druge ljudske odnose, svoje delo, zaščitimo s Predragoceno Krvjo Jezusovo.
To je nekaj velikega, kar nam je dano, vendar če se ljudje tega ne bodo
zavedali, ne bodo koristili to sredstvo milosti.

Predragocena Kri Jezusova – reši nas!

Predragocena Kri Jezusova – reši nas hudičevih napadov na naše življenje,
našo družino, naš zakon, naše delo, našo posest, našo vero, našo cerkev …
Predragocena Kri Jezusova – zaščiti nas!
Molitev k Predragoceni Krvi Jezusovi na
https://www.youtube.com/watch?v=y8M1NztCoTc&t=8s&spfreload=10
Hvaljena Jezus in Marija,
vem, da vas veliko ne pozna in ne časti – tudi iz neznanja Predragocene Krvi
Jezusove. Televizija Pot–i je pred 2 leti bila na takšnem srečanju pri duhovniku
Francu Urbanija v lepi cerkvici Sv. Križ Golica nad Jesenicami. Vsi, ki imate še
kakšno vprašanje, kar korajžno pišite v uredništvo TV Pot–i Slovenija. Emajl
urednistvo.pot-i@telemach.net in vam bodo z veseljem odgovorili.
Kako pa je v vaši župniji z molitvijo z Predragoceno Krvjo Jezusovo?
Sam sem imel izkušnjo z novodobno molitveno skupino …, ki je daleč od
tistega, kar nas Jezus uči in najbolj žalostno je, da jih potem še duhovnik
podpira na njihovih napačni poti. Bodimo hvaležni za bogastvo, ki nam ga daje
katoliška vera. Ne pozabimo biti vsakodnevno oziroma stalno povezani z
nebeškim Očetom, s Svetim Duhom, s Presvetim Srcem Jezusovim, z
Brezmadežnim Srcem Marijinim, s Presveto Krvjo Jezusovo, s Svetimi Angeli,
s svetniki …, ker nam pomagajo in nas varujejo na naši poti k Bogu. Žal so
med nami posamezniki, ki nam ovirajo stik z živim Bogom in nam onemogočajo
srčno molitev.
Vse dobro vam želim na vaših življenjskih poteh dobri ljudje in zaščitite se tudi
s Predragoceno Krvjo Jezusovo - verjemite, da pomaga.
Pošljite to informacijo vsem, ki jim želite dobro v življenju.
Zapisal Zlatko Šehovič

(www.zivilko.com)

