MOLITVE
KRIŽ:
V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA DUHA. AMEN.
SVETI ANGEL, VARUH MOJ, BODI VEDNO TI Z MENOJ;
STOJ MI NOČ IN DAN OB STRANI, VSEGA HUDEGA ME
BRANI. PRAV PRISRČNO PROSIM TE, VARUJ ME IN VODI
ME. AMEN.
MOLITEV, KATERO JE JEZUS NAUČIL
SVOJE APOSTOLE:
OČENAŠ, KI SI V NEBESIH, POSVEČENO BODI TVOJE IME,
PRIDI K NAM TVOJE KRALJESTVO, ZGODI SE TVOJA VOLJA
KAKOR V NEBESIH, TAKO NA ZEMLJI. DAJ NAM DANES NAŠ
VSAKDANJI KRUH IN ODPUSTI NAM NAŠE DOLGE, KAKOR
TUDI MI ODPUŠČAMO SVOJIM DOLŽNIKOM, IN NE VPELJI
NAS V SKUŠNJAVO, TEMVEČ REŠI NAS HUDEGA. AMEN.
ZDRAVA, MARIJA,
MILOSTI POLNA, GOSPOD JE S TEBOJ,
BLAGOSLOVLJENA SI MED ŽENAMI IN BLAGOSLOVLJEN JE
SAD TVOJEGA TELESA, JEZUS.
SVETA MARIJA, MATI BOŽJA, PROSI ZA NAS GREŠNIKE
ZDAJ IN OB NAŠI SMRTNI URI. AMEN.
SLAVA OČETU IN SINU IN SVETEMU DUHU,
KAKOR JE BILO V ZAČETKU,
TAKO ZDAJ IN VSELEJ IN VEKOMAJ. AMEN.
JUTRANJA MOLITEV:
TEBE LJUBIM, STVARNIK MOJ, TI SI OHRANIL ME NOCOJ;
TEBI DELO POSVETIM, DUŠO IN TELO IZROČIM. O MARIJA, VODI ME PO
NEDOLŽNI POTI IN OB SMRTI PRIDI MI Z JEZUSOM NAPROTI.
KESANJE:
MOJ BOG, ŽAL MI JE, DA SEM GREŠIL IN ŽALIL TEBE, KI SI
MOJ NAJBOLJŠI OČE. TRDNO SKLENEM, DA SE BOM
POBOLJŠAL. POMAGAJ MI S SVOJO MILOSTJO. AMEN.
VEČERNA MOLITEV:
O JEZUS, BLAGOSLOVI ME, ODPUSTI GREHE MOJE;
PO SVOJI LJUBI MATERI ME SPREJMI V SRCE SVOJE.
NAJ V TVOJEM SVETEM VARSTVU SPIM,
V LJUBEZNI TVOJI SE ZBUDIM;
IN V ZADNJI URI MILOST DAJ,
DA PRIDEM K TEBI V SVETI RAJ. VSE DOBRO STARŠEM
VRAČAJ, V NEBESIH JIM POPLAČAJ. IN VERNIH DUŠ
USMILI SE, DA BODO TEBE GLEDALE.

O GOSPA MOJA, O MATI MOJA,
TEBI SE VSEGA DARUJEM;
IN DA SE TI VDANEGA SKAŽEM,
TI DANES POSVETIM SVOJE OČI,
SVOJA UŠESA, SVOJA USTA,
SVOJE SRCE, SEBE POPOLNOMA VSEGA.
KER SEM TOREJ TVOJ, O DOBRA MATI,
VARUJ ME, BRANI ME KAKOR SVOJO LAST IN POSEST. AMEN.
ANGEL GOSPODOV JE OZNANIL MARIJI in spočela je od Svetega Duha.
ZDRAVA MARIJA…, Sveta Marija…
GLEJ, DEKLA SEM GOSPODOVA, zgodi se mi po tvoji besedi.
ZDRAVA MARIJA…, Sveta Marija…
IN BESEDA JE ČLOVEK POSTALA in med nami prebivala.
ZDRAVA MARIJA…, Sveta Marija…
PROSI ZA NAS, SVETA BOŽJA PORODNICA, da postanemo vredni obljub Kristusovih.
MOLIMO. NEBEŠKI OČE, PO ANGELU SI NAM OZNANIL UČLOVEČENJE SVOJEGA
SINA. POSVEČUJ IN PODPIRAJ NAS S SVOJO MILOSTJO IN NAS PO NJEGOVEM
TRPLJENJU IN KRIŽU PRIPELJI K SLAVI VSTAJENJA. PO KRISTUSU, NAŠEM
GOSPODU. AMEN.
VEROIZPOVED-APOSTOLSKA
VERUJEM V BOGA, OČETA VSEMOGOČNEGA,
STVARNIKA NEBES IN ZEMLJE IN V JEZUSA
KRISTUSA, SINA NJEGOVEGA EDINEGA, GOSPODA
NAŠEGA, KI JE BIL SPOČET OD SVETEGA DUHA,
ROJEN IZ MARIJE DEVICE; TRPEL POD PONCIJEM
PILATOM, KRIŽAN BIL, UMRL IN BIL
V GROB POLOŽEN, ŠEL PRED PEKEL,
TRETJI DAN OD MRTVIH VSTAL,
ŠEL V NEBESA, SEDI NA DESNICI
BOGA OČETA VSEMOGOČNEGA, OD
ONDOD BO PRIŠEL SODIT ŽIVE IN
MRTVE.
VERUJEM V SVETEGA DUHA, SVETO KATOLIŠKO CERKEV,
OBČESTVO SVETNIKOV, ODPUŠČANJE GREHOV, NAŠE
VSTAJENJE IN VEČNO ŽIVLJENJE. AMEN.
Jezus, vate zaupam!
PRIDI, SVETI DUH, NAPOLNI SRCA SVOJIH VERNIH IN
VŽGI V NJIH OGENJ SVOJE LJUBEZNI. POŠLJI SVOJEGA
DUHA IN PREROJENI BOMO IN PRENOVIL BOŠ OBLIČJE
ZEMLJE.

Molitev rožnega venca
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa
Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega
Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v
grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na
desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve.
Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov;
odpuščanje grehov; naše vstajenje in večno življenje. Amen.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš
vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim
dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Nato
molimo Zdrava Marija, za besedo Jezus povemo prošnjo (skrivnost), ter nadaljujemo
z Sveta Marija in na koncu slava Očetu.

1. VESELI DEL (ponedeljek in sobota)
Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam poživi vero.
2. ki nam utrdi upanje.
3. ki nam vžgi ljubezen.
Slava Očetu.
Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava
Očetu, s skrivnostmi:
1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2. ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila.
3. ki si ga Devica rodila.
4. ki si ga Devica v templju darovala.
5. ki si ga Devica v templju našla.
2. SVETLI DEL (četrtek)
Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam daj duha pokorščine.
2. ki nam daj srečo uboštva.
3. ki nam podeli milost čistosti.
Slava Očetu.
Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:
1. Ki je bil krščen v reki Jordan.
2. Ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
3. Ki je oznanjal božje kraljestvo.
4. Ki je na gori razodel svoje veličastvo.
5. Ki je postavil sveto evharistijo.

3. ŽALOSTNI DEL (torek in petek)
Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam utrdi spomin.
2. ki nam razsvetli pamet.
3. ki nam omeči voljo.
Slava Očetu.
Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s
skrivnostmi:
1. ki je za nas krvavi pot potil.
2. ki je za nas bičan bil.
3. ki je za nas s trnjem kronan bil.
4. ki je za nas težki križ nesel.
5. ki je za nas križan bil.
4. ČASTITLJIVI DEL (sreda in nedelja)
Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:
1. ki nam vodi naše misli.
2. ki nam vodi naše besede.
3. ki nam vodi naša dejanja.
Slava Očetu.
Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s
skrivnostmi:
1. ki je od mrtvih vstal.
2. ki je v nebesa šel.
3. ki je Svetega Duha poslal.
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
Po vsakem delu lahko dodamo še tri Zdrava Marija s skrivnostjo:
ki se naj usmili vernih duš v vicah.
Po vsaki desetki (Zdrava Marija) za Slava Očetu lahko dodamo še:
O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v
nebesa vse duše, posebno še tiste , ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
Molitev rožnega venca končamo tako, da se pokrižamo in izrečemo:
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Rožni venec Božjega usmiljenja: Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu,
Veroizpoved.
Na velikih jagodah: Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega
preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, v spravo za naše grehe in za
grehe vsega sveta. Na majhnih jagodah: Po njegovem prebridkem trpljenju - usmili
se nas in vsega sveta. Na koncu rožnega venca: Sveti Bog, sveti Močni, sveti
Nesmrtni - usmili se nas in vsega sveta.

DESET BOŽJIH ZAPOVEDI
1.Veruj v enega Boga!
2.Ne skruni božjega imena!
3.Posvečuj Gospodov dan!
4.Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro
na zemlji!
5.Ne ubijaj!
6.Ne nečistuj!
7.Ne kradi!
8.Ne pričaj po krivem!
9.Ne želi svojega bližnjega žene!
10.Ne želi svojega bližnjega blaga!
PET CERKVENIH ZAPOVEDI
1. Posvečuj zapovedane praznike.
2. Bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši.
3. Posti se zapovedane postne dni (pepelnica, veliki petek).
4. Spovej se svojih grehov vsaj enkrat v letu in vsaj v velikonočnem času prejmi sveto
Rešnje telo.
5. Sklepaj zakon (poroko) po cerkvenih določbah.
Zapovedani cerkveni prazniki so štirje:
-božič – Jezusovo rojstvo (25. december),
-sveto Rešnje Telo in Kri (10 dni po binkoštih),
-Marijino vnebovzetje (15. avgust),
-Vsi sveti (1.november)
SEDEM ZAKRAMENTOV
1. Sveti krst.
2. Sveta birma.
3. Sveta evharistija (sv. obhajilo, sv. maša).
4. Sveta pokora (spoved).
5. Sveto bolniško maziljenje.
6. Sveto mašniško posvečenje.
7. Sveti zakon.
ŠEST RESNIC
1. da je Bog.
2. da je Bog pravičen sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje.
3. da so tri Božje osebe: Oče, Sin in Sveti Duh.
4. da se je Bog Sin učlovečil, da bi nas s svojo
smrtjo na križu odrešil in večno zveličal.
5. da je človeška duša neumrljiva.
6. da je milost božja za zveličanje potrebna.
GLAVNI GREHI (7):
-napuh, lakomnost, nečistost, nevoščljivost, požrešnost,
jeza, lenoba.

DELA USMILJENJA:
TELESNA DELA (7):
- lačne nasičevati,
- žejne napajati,
- popotnike sprejemati,
- nage oblačiti,
- bolnike obiskovati
- jetnike reševati
- mrtve pokopavati.
DUHOVNA DELA (7):
-grešnike svariti,
-nevedne učiti.
-dvomljivcem prav svetovati,
-žalostne tolažiti,
-krivico voljno trpeti,
-žaljivcem iz srca odpustiti,
-za žive in mrtve Boga prositi.
BLAGRI - Jezus:
- blagor ubogim v duhu, ker njihovo je nebeško kraljestvo;
- blagor žalostnim, ker bodo potolaženi;
- blagor krotkim, ker bodo deželo podedovali;
- blagor lačnim in žejnim pravice, ker bodo nasičeni;
- blagor usmiljenim, ker bodo usmiljenje dosegli;
- blagor čistim v srcu, ker bodo Boga gledali;
- blagor tisti, ki delajo za mir, ker bodo postali božji otroci;
- blagor tistim ,ki so zaradi pravice preganjani, ker njihovo je nebeško kraljestvo;
- blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse grdo o vas
lažnivo govorili. Veselite se in vriskajte, ker je vaše plačilo v nebesih veliko.
SPOVEDNI OBRAZEC
HVALJEN JEZUS! + V IMENU OČETA IN SINA IN
SVETEGA DUHA. AMEN.
ZADNJIČ SEM BIL PRI SPOVEDI...
MOJI GREHI SO: ...
Iskreno povem vse, kar vem, da ni bilo prav pred Bogom. Ko
sem povedal vse, zaključim: MOJ JEZUS USMILJENJE!
Poslušam duhovnika, ki mi bo naložil pokoro. Potem zmolim
kesanje:
MOJ BOG, ŽAL MI JE, DA SEM GREŠIL IN ŽALIL TEBE, KI
SI MOJ NAJBOLJŠI OČE. TRDNO SKLENEM, DA SE BOM
POBOLJŠAL. POMAGAJ MI S SVOJO MILOSTJO. AMEN.
Duhovnik mi bo podelil odvezo:...in jaz te odvežem tvojih
grehov v imenu + Očeta in Sina in Svetega Duha. Odgovorim: AMEN.
Duhovnik: Zahvaljujmo se Gospodu, ker je dober.
Odgovorim: VEKOMAJ TRAJA NJEGOVA DOBROTA.
Duhovnik: Bog ti je odpustil grehe. Pojdi v miru!
Odgovorim: BOGU HVALA!
Po sveti spovedi opravim pokoro, prejemam obhajilo in se trudim biti dober.

Očetovo ljubezensko pismo – samo zate
MOJ OTROK, ti me morda ne poznaš, jaz pa o tebi vse vem…
Vem, kdaj sedeš in kdaj vstaneš…
Opazujem tvoje potovanje in tvoje počivanje, vsa tvoja pota poznam…
Celo vsi lasje na tvoji glavi so prešteti…
Po moji podobi si bil ustvarjen…
V meni živiš, se giblješ in si…
Saj si iz mojega rodu…
Predenj sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal…
Izbral sem te, ko sem načrtoval stvarstvo…
Nisi pomota, kajti vsi tvoji dnevi so zapisani v moji knjigi…
Natančno sem določil čas tvojega rojstva in kraj tvojega bivanja…
Čudovito si ustvarjen…
Stkal sem te v materinem telesu…
Od naročja tvoje matere sem tvoj varuh…
Napačno so govorili o meni tisti, ki me ne poznajo…
Nisem oddaljen in jezen, ampak sem popolna ljubezen…
Želim te obsipavati s svojo ljubeznijo, preprosto zato, ker si moj otrok in jaz sem tvoj
Oče…
Ponujam ti več, kot bi ti tvoj zemeljski oče kdajkoli lahko ponudil…
Kajti jaz sem popoln Oče…
Vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja iz moje roke…
Jaz skrbim zate in vem, kaj potrebuješ…
Moj načrt za tvojo prihodnost je bil vedno poln upanja…
Ker te ljubim z večno ljubeznijo…
Moje misli o tebi so brezštevilne, več jih je kot peska…
Veselim se nad teboj, vriskajoč…
Nikdar se ne obrnem od tebe, da bi ti ne delal dobro…
Kajti ti si moja posebno dragocena lastnina…
Želim ti pokazati velike in nedoumljive reči…
Če me boš iskal z vsem srcem in vso dušo, me boš našel…
Razveseljuj se v meni, pa ti bom dal, kar želi tvoje srce…
Jaz sem namreč tisti, ki ti je dal te želje…
V vsem zmorem napraviti neznansko več, kot si lahko predstavljaš…
Jaz sem tvoj največji opogumljevalec…
Jaz sem tudi Oče, ki te tolaži v vseh tvojih stiskah…

Ko je tvoje srce zlomljeno, sem blizu tebe…
Kakor pastir nosi jagnje, te jaz nosim na svojem srcu…

Nekega dne bom obrisal vsako solzo in odvzel vso bolečino, ki si jo pretrpel na zemlji…
Jaz sem tvoj Oče, ljubim te, kot ljubim svojega sina Jezusa…
V Jezusu se razodeva moja ljubezen do tebe…
On je odsvit mojega veličastva…
Prišel je, da pokaže, da sem zate, ne proti tebi…
In ti povedati, da ne preštevam tvojih grehov…
Jezus je umrl, da bi se ti in jaz lahko spravila…
Njegova smrt je bila najvišji izraz moje ljubezni do tebe…
Vsemu, kar sem ljubil, sem se odrekel, da bi si pridobil tvojo ljubezen…
Če sprejmeš dar mojega sina Jezusa, prejmeš mene…
In nič te nikoli več ne bo ločilo od moje ljubezni…
Pridi domov in priredil ti bom zabavo, kakršne nebesa še niso videla…
Vedno sem bil Oče in bom to vedno ostal…
Sprašujem te: Hočeš biti moj otrok?
Čakam te,


Tvoj Oče, vsemogočni Bog

MOLITEV ZA DUHOVNIKE

Jezus, večni, Veliki duhovnik, ohrani svoje duhovnike
v zavetju svojega presvetega Srca,
da jim nihče ne bo mogel škodovati.
Ohrani neomadeževane njihove maziljene roke,
ki se vsak dan dotikajo tvojega presvetega Telesa.
Ohrani čiste njihove ustnice,
ki jih je pordečila tvoja dragocena kri.
Ohrani čisto in sveto njihovo srce,
ki je zapečateno z vzvišenim znamenjem
tvojega slavnega duhovništva.
Naj rastejo v ljubezni in zvestobi do tebe!
Obvaruj jih vsega posvetnega!
Daj jim skupaj z oblastjo spreminjati kruh in vino
tudi moč spreminjati srca.
Blagoslovi njihovo delo z obilnimi sadovi
in podeli jim nekoč krono večnega življenja. Amen.
(Sveta Terezija Deteta Jezusa)

SVETI JURIJ
Iz številnih opisov njegovega
trpljenja najstarejši in najbolj
utemeljeni soglašajo, da je
bila
Jurijeva
domovina
maloazijska
provinca
Kapadokija. Njegov oče je bil
po rodu iz Perzije, mati pa
domačinka, oba sta bila
dobra kristjana. Sin si je
izbral vojaški poklic in je hitro
napredoval v službi. Hkrati pa
je v Juriju rasla njegova
globoka in močna vera. Ko se
je začelo preganjanje, je
razdal svoje imetje med
reveže in se sam oglasil na
dvoru v Nikomediji, da je
kristjan.
Začelo
se
je
dolgotrajno mučenje, ki ga je
junaško prenesel. S svojo
izpovedjo vere in s svojim
zaupanjem
v
Kristusovo
zmago
nad
smrtjo
je
spreobrnil
mnogo
ljudi.
Nazadnje je bil obglavljen.
Njegovo telo je dal cesar Konstantin prenesti v Lido in nad njegovim
grobom so sezidali lepo baziliko.
Njegov življenjepis je pomešan s slikovitimi legendami, iz katerih je teže
razbrati zgodovinsko jedro. Ena od teh legend ve povedati, da je rešil
deklico (dušo) iz zmajevih krempljev, zmaja pa ubil. Zmaj pomeni nevero
ali poganstvo. Podoba velja za vse zmagovalce nad božjimi sovražniki
od nadangela Mihaela dalje.
Kdaj je dal sv. Jurij življenje za Kristusa? Najstarejše izročilo pravi, da se
je to zgodilo pod perzijskim kraljem Dacijanom, vendar se v tem imenu
verjetno skriva ime rimskega cesarja Dioklecijana. Zdaj na splošno
prevladuje misel, da je prestal mučeništvo pod Dioklecijanom, najbrž leta
303 ali malo prej, ko je ta cesar 'iztrebil' krščanstvo v svoji armadi.

NADANGELI
Mihael je že od nekdaj najbolj
češčen angel, v stari zavezi kot
varuh izvoljenega ljudstva, v novi
zavezi varuh Cerkve, zavetnik
umirajočih, ki tehta ob smrti duše. V
praborbi med dobrimi in
napuhnjenimi angeli je bil
zastavonoša in vodnik nebeške
vojske. Njegovo ime pomeni »Kdo
kakor Bog«, kar je bilo geslo vseh
Bogu zvestih angelov v tisti silni
duhovni vojski med milijardami
angelov nasproti geslu prevzetnih
angelov »Nad zvezde hočemo
postaviti svoje prestole in
Najvišjemu hočemo biti enaki«.

Nadangel Gabrijel je v najtesnejši
zvezi z učlovečenjem božjega Sina.
Gabrijel, po slovensko »božja moč«,
se je sam predstavil Zahariju, ko mu
je naznanil Janezovo rojstvo: »Jaz
sem Gabrijel, ki stojim pred
Bogom.« Gabrijel je angel
učlovečenja druge božje osebe.
Šest mesecev po obisku pri Zahariju
je prišel k Mariji in ji povedal, da jo je
Bog izbral za človeško mater
svojemu Sinu. Tudi razložil ji je,
kako se bo to zgodilo. On je prvi, ki
je izgovoril ime »Jezus«. Najbrž je
bil tudi angel, ki je oznanil Jezusovo
rojstvo betlehemskim pastirjem.

Rafael pomeni »božje zdravilo«.
O njem govori Tobijeva knjiga. V
podobi lepega mladeniča je
spremljal Tobijevega sina na poti
v daljno mesto. Tam je mladi
Tobija na Rafaelov nasvet
zasnubil Raguelovo hčer Saro.
Spremljal je mladoporočenca pri
vrnitvi na Tobijev dom. Povedal je
sinu, kako naj mazili očetove oči,
da bo spregledal. Ko so ga hoteli
poplačati, se je nadangel Rafael
predstavil: »Jaz sem namreč
Rafael, eden izmed sedmih
angelov, ki stojimo pred
Gospodom« (Tob 12, 15)

Vsi nadangeli imajo god na isti dan, 29. septembra.

Sveti Lenart
Sveti Lenart je zavetnik jetnikov in upodabljajo ga z razbito verigo v roki,
ker je mnogim zapornikom izprosil prostost.
Bil je sin plemiške frankovske družine in vzgajal se je na dvoru kralja
Klodvika. Ko je sv. Remigij, nadškof v Reimsu, na božič leta 496 kralja
krstil, je v veri poučil tudi Lenarta, ki jo je sprejel s tako predanostjo, da je
bil kmalu posvečen za duhovnika. Odklonil je škofovski sedež, ki mu ga
ponujal kralj Klodvik. Iz Reimsa je odšel v samostan Micy pri Orleansu, a
ga je kmalu zapustil, ker je hotel živeti kot samoten puščavnik. Glas o
njegovem svetništvu je privabljal ljudi, ki so pri njem iskali pomoči.
Okoliškim kmetom je pomagal s praktičnimi nasveti. Nekateri so se
naselili ob njegovi celici in tako je zraslo samostansko naselje Noblac, ki
ga je Lenart vodil kot opat. S posebno ljubeznijo se je posvečal
zapornikom. Posredoval je zanje pri kralju in dosegel, da so bili mnogi
izpuščeni, nato pa jim je priskrbel primerne pogoje, da so lahko zaživeli
pošteno življenje. Umrl je leta 559 kot opat v Noblacu.

