POKLICANI IN POSLANI

MOLITVENA URA ZA DUHOVNE POKLICE – nedelja, 19.4. 2015
s. Štefka Klemen, OSU
Pesem: Nizko se, kristjani, priklonimo (HG 282)
1. Nizko se, kristjani, priklonimo,
živo vero v srcu obudimo;
najsvetejši Zakrament je pred očmi:
Jezusa Telo in Kri.
2. Jezus, ti si naša vsa dobrota,
kdor te nima je zares sirota.
Vsako noč želim pod tvojim varstvom spat,
vsako jutro s tabo vstat.
3. Jezus, ti si za nas kri prelival,
ti si naše grešne duše umival.
Ljubim, srčno ljubim tvojo sveto stran,
tvojih pet krvavih ran.

Izpostavitev Najsvetejšega
Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi: Amen.
Voditelj: Hvaljeno in češčeno naj vedno bo.
Vsi: Presveto Rešnje Telo.
Voditelj: Zdaj in vekomaj.
Vsi: Amen.
Bralec 1: Bratje in sestre! Zbrali smo se k molitvi za nadškofa Alojzija in nadškofijo, za
nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost, ter za družine. Preden začnemo
to uro molitve, nekaj trenutkov ponižno prosimo Gospoda, naj očisti naša srca. Čistost
srca je nujna za razumevanje Božjih stvari.

Kratka tišina
Bralec 1: Gospod, izkaži mi milost, po svoji dobroti,
Vsi: po obilnosti svojega usmiljenja izbriši moje pregrehe.
Bralec 1: Popolnoma me operi moje krivde,
Vsi: mojega greha me očisti (prim. Ps 51, 3-4).
Pesem: Grehov se kesam srčno, naj mi v odpuščanje bo.
Srce moje naj bo tvoje, ti pa, Jezus, moj.

Kratka tišina
Bralec 2: Z očiščenim srcem se sedaj Jezus, oziramo vate, ki si pred nami navzoč v
Najsvetejšem zakramentu. Skupaj te častimo in slavimo, ter se ti zahvaljujemo za
neprecenljivo delo odrešenja, ki ga izvršuješ v nas in v vsem našem narodu.
Vsi: Obenem goreče prosimo: milostno se ozri na vse velike zadeve naše krajevne
Cerkve. Tebi jih zaupamo! Nate se opiramo!
Bralec 1: Pošlji luč Svetega Duha in daj milost poslušnosti njegovim navdihom našemu
nadškofu Alojziju, vsem slovenskim škofom in duhovnikom.
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Vsi: Daj da bodo naši pastirji, prežeti z ognjem Božje ljubezni .
Bralec 1: Usliši naše prošnje za nove duhovne poklice.
Vsi: Med mladimi v naših družinah in župnijskih skupnostih izberi novih gorečih
oznanjevalcev evangelija.
Bralec 1: Pošlji nam nove duhovnike, redovnike, redovnice, diakone in misijonarje.
Vsi: Vse poklicane opogumi in okrepi za odgovor.
Bralec 2: Posveti in ohranjaj v stanovitnosti naše bogoslovce, novince in novinke ter vse
druge poklicane.
Bralec 1: Vse to pròsimo z živo vero, s trdnim zaupanjem in z gorečo ljubeznijo.
Pesem: Živo ver'jem, Jezus, v te, trdno upam, ljubim te.
Srce moje naj bo tvoje, ti pa, Jezus, moj.
MOLIMO JEZUSA
Bralec 1: Gospod, odpri moje ustnice,
Vsi: in moja usta bodo oznanjevala tvojo hvalo (prim. Ps 51,17).
Bralec 2: Slavljen si, Jezus, Sin živega Boga, v sveti hostiji resnično med nami navzoč.
Vsi: Jezus, Sin živega Boga, molimo te in zaupamo vate!
Bralec 1: Oče te je poslal, da bi se svet po tebi rešil (prim. Jn 3,17).
Vsi: Jezus, Odrešenik našega naroda in vsega sveta, molimo te in zaupamo vate!
Bralec 2: Iz tvoje polnosti vsi prejemamo milost za milostjo (prim. Jn 1,16).
Vsi: Jezus, vir vseh milosti, molimo te in zaupamo vate!
Bralec 1: Ti, izvir žive vode, ki teče v večno življenje (prim. Jn 4,10.14).
Vsi: Jezus, iz čigar osrčja izvirajo reke žive vode, molimo te in zaupamo vate!
Bralec 2: Ti, ki prerajaš od zgoraj, iz vode in Svetega Duha (Jn 3,3.5)
Vsi: Jezus, eno z Očetom in Svetim Duhom, molimo te in zaupamo vate!
Bralec 1: Iz tvojega križa nam pritekajo studenci odrešenja.
Vsi: Jezus, za nas trpeči in križani, molimo te in zaupamo vate!
Bralec 2: Oziramo se vate, ki si bil za nas preboden (prim. Zah 12,12).
Vsi: Jezus, za nas prebodeni, molimo te in zaupamo vate!
Bralec 1: Ti, Jagnje Božje, ki odvzemaš greh sveta (prim, Jn 1,29). Usmili se nas!
Vsi: Jagnje Božje, za nas darovano, molimo te in zaupamo vate!
Pesem: Bodi hvaljen, o Gospod, bodi hvaljen,
Bodi hvaljen, dobri Bog! (2X)
Za vso ljubezen in odpuščanje,
slavim te, Jezus, moj dobri Rešenik. Bodi hvaljen …
Za kruh življenja in kri rešenja
slavim te, Jezus, moj dobri Rešenik. Bodi hvaljen …
Bralec 2: Ti, Kruh življenja, ki nam zagotavljaš: »Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen,
in kdor vame veruje, nikoli ne bo žejen« (Jn 6,35).
Vsi: Jezus, Kruh za življenje sveta, molimo te in zaupamo vate!
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Bralec 1: Ti si rekel: »Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga
bom obudil poslednji dan« (Jn 6,54).
Vsi: Jezus, nam iz ljubezni podarjen, molimo te in zaupamo vate!
Bralec 2: Ti imaš besede večnega življenja.
Vsi: Jezus, Beseda večnega življenja, molimo te in zaupamo vate!
Bralec 1: Ti si podoba Boga Očeta.
Vsi: Jezus, Odsvit Boga Očeta, molimo te in zaupamo vate!
Bralec 2: Ti si edini pravi temelj človekovega življenja.
Vsi: Jezus, temelj našega življenja, molimo te in zaupamo vate!
Bralec 1: Kjer je smrt, prinašaš življenje.
Vsi: Jezus, naše Življenje in Vstajenje, molimo te in zaupamo vate!
Bralec 2: Ti preglasiš najtršo gluhoto in razsvetliš najgostejšo temo.
Vsi: Jezus, Luč življenja, molimo te in zaupamo vate!
Bralec 1: Ti, Gospod, Vstali in Živi, si edino upanje Cerkve in vsega človeštva.
Vsi: Jezus, Vstali Odrešenik, upanje Slovenije, molimo te in zaupamo vate!
Bralec 2: Ti si prvi in zadnji in živi. Za nas si umrl in živiš na veke (Raz 1,17-18).
Vsi: Jezus, Alfa in Omega našega življenja, molimo te in zaupamo vate!
Bralec 1: V tebi celotna zgodovina najde svoj začetek, smisel, smer in izpolnitev.
Vsi: Jezus, Gospodar vseh časov, molimo te in zaupamo vate!
Pesem: Mogočno se dvigni (HG 110)
1. Mogočno se dvigni nam spev iz srca,
v pozdrav Rešeniku, Vladarju sveta!
Kristus, kraljuj! Kristus, zmaguj!
V hostiji sveti nam gospoduj.
2. Darujemo vdano ti svoje srce,
dejanja, besede, vse misli, želje.
Kristus, kraljuj...
3. Poživi nam vero v presveto skrivnost,
večerje nebeške, vseh svetih radost.
Kristus, kraljuj...
4. Utrdi, Zveličar, nam upanje zdaj;
po Rešnjem Telesu obetaš nam raj.
Kristus, kraljuj...
5. Ljubezen gorečo nam v srcih vžgi,
do hostije bele, do Rešnje Krvi.
Kristus, kraljuj...
IZROČIMO SE JEZUSU
Bralec 2: Jezus, véliki duhovnik, kakor mi preskušan v vsem, vendar brez greha. Z
zaupnostjo prihajamo k tebi, da bi dosegli usmiljenje in našli milost. Tebi se izročamo!
Vsi: Tebe naj spoznavamo, tebe naj ljubimo, tebe posnemamo, v tebe naj se
spreminjamo!
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Bralec 1: Vernike na Slovenskem kličeš, da se vrnemo k izvirom svoje vere. Vate naj
verujemo!
Vsi: Tebe naj spoznavamo, tebe naj ljubimo, tebe posnemamo, v tebe naj se
spreminjamo!
Bralec 2: Ti, Beseda življenja, si prišel na svet, da bi mi imeli življenje in ga imeli v
izobilju (Jn 10,10). Tebe naj se oklenemo, za tabo naj hodimo!
Vsi: Tebe naj spoznavamo, tebe naj ljubimo, tebe posnemamo, v tebe naj se
spreminjamo!
Bralec 1: Evharistijo, zakrament ljubezni, naj ponovno postavimo v središče svojega
življenja in delovanja. V tvojo navzočnost v evharistiji naj verujemo!
Vsi: Tebe naj spoznavamo, tebe naj ljubimo, tebe posnemamo, v tebe naj se
spreminjamo!
Bralec 2: Daješ nam svojo besedo, da bi bila svetilka našim nogam in luč na vseh naših
potih. Tvoji besedi naj prisluhnemo!
Vsi: Tebe naj spoznavamo, tebe naj ljubimo, tebe posnemamo, v tebe naj se
spreminjamo!
Bralec 1: Veličino in bogastvo zakramenta spovedi naj ponovno odkrijemo. Tvoj
velikonočni dar naj iz srca cenimo, ga radi prejemamo in se stalno k tebi spreobračamo.
Vsi: Tebe naj spoznavamo, tebe naj ljubimo, tebe posnemamo, v tebe naj se
spreminjamo!
Bralec 2: Naše družine, različne župnijske skupine in celotne župnijske skupnosti naj
postanejo epicentri molitve. K tebi naj se z vso predanostjo v molitvi obračamo.
Vsi: Tebe naj spoznavamo, tebe naj ljubimo, tebe posnemamo, v tebe naj se
spreminjamo!
Pesem: Jezus Kristus je naš Rešenik, Aleluja!
Jezus Kristus je naš Rešenik,
Jezus Kristus je vstal in živi,
s svojim križem premagal je smrt,
aleluja.

Aleluja (3x), aleluja (3x), aleluja (3x), aleluja.

Osvobodil nas s svojo krvjo
je od greha in smrti, teme,
za vse čase odkupljeni smo,
aleluja. Odp.
Pred vsemi ljudmi pričamo,
da ljubezen je strla temo,
hvalimo Ga, Gospoda neba,
aleluja. Odp.
Zdaj prihaja k nam s svojo močjo,
veselimo se, tu je naš Kralj,
Zmagovalec in Bog od Boga,
aleluja. Odp.
Ali
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O, Srce Božje, slišim tvoj glas,
iz hiše svete k sebi vabiš nas.
Glej Srce sveto za nas krvavi
ogenj v njem plameni.
Slava tebi, o Rešitelj moj,
križ nositi hočem za teboj!
Jezus premili bodi pri nas,
zdaj in poslednji čas.
Tebi živeti srčno želim,
zate, o Jezus, vdano naj trpim.
Srce presveto, umiri me ti,
v boju mi daj moči. Slava tebi …
Bralec 1: V svoji zastonjski ljubezni si nas z Očetom in Svetim Duhom priklical v
življenje.
Vsi: V zakramentu krsta si nas prerodil za Božje življenje.
Bralec 2: Kličeš nas na pot svetosti.
Vsi: Spremljaš nas na vseh poteh življenja.
Bralec 1: Vsakemu od nas si namenil edinstveno življenjsko poklicanost in mu zaupal
enkratno poslanstvo.
Vsi: Vabiš nas, da v župnijah gradimo živa občestva Cerkve.
Bralec 2: Naša srca želiš poživiti z novo apostolsko gorečnostjo.
Vsi: Vsak po svojih močeh in zmožnostih naj postanemo evangelizatorji ljubezni.
Bralec 1: Kličeš nas, da v drugih prepoznavamo brate in sestre. Da služimo, kakor ti
Jezus služiš – iz ljubezni.
Vsi: Zlasti nam pomagaj, da se bomo zavzemali za odrinjene, uboge, ostarele, bolne in
kakorkoli pomoči potrebne.
Bralec 2: Naše skupnosti naj postanejo prostorje sprave in odpuščanja.
Vsi: Nauči nas, da odpuščamo drugim, kakor ti, Jezus, nam odpuščaš.
Pesem: Vsi, ki upajo vanj …
Vsi, ki upajo vanj, prejmejo novo moč! (3x)
Amen, aleluja, amen aleluja! (2x)
Upaj vanj, dragi brat, on ti daje moč,
peruti orlove, dal ti bo Gospod!
Vsi, ki upajo vanj …
Svoje vse skrbi zdaj preloži nanj,
srečen bodi ti, vedno upaj vanj!
Vsi, ki upajo vanj …
SKUPAJ PROSIMO
Bralec 1: Gospod Jezus, naša Cerkev potrebuje može in žene, rojene iz Svetega Duha.
Takšne, ki ne bodo sledili svojim človeškim načrtom, temveč se bodo v vseh situacijah
življenja pustili voditi tvojemu Svetemu Duhu.
Vsi: Gospod Jezus, svojega Svetega Duha nam podeli!
Bralec 2: Gospod Jezus, podeli nam mož in žena, rojenih iz Svetega Duha.
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Kratka tišina
Bralec 1: Gospod Jezus, naša Cerkev potrebuje može in žene, trdno zasidrane v tebi.
Takšne, ki bodo z novo ljubeznijo upirali pogled v tebe, svojega Odrešenika. Takšne, ki
bodo Tebe, Gospod Jezus, nosili in slavili v svojih srcih. Takšne, ki bodo vedno
pripravljeni tudi svoje brate in sestre voditi k tebi, edinemu Odrešeniku človeštva.
Vsi: Gospod Jezus, svojega Svetega Duha nam podeli!
Bralec 2: Gospod Jezus, podeli nam može in žene, trdno zasidrane v tebi.

Kratka tišina
Bralec 1: Gospod Jezus, naša Cerkev potrebuje može in žene, ki se ne bojijo
prihodnosti. Takšne, ki v Cerkvi ne iščejo le čast in oblast, ter ne gledajo le nase, temveč
se znajo popolnoma zastaviti v sedanjem trenutku življenja za blagor vsakega človeka,
naše krajevne Cerkve in našega naroda.
Vsi: Gospod Jezus, svojega Svetega Duha nam podeli!
Bralec 2: Gospod Jezus, podeli nam može in žene, ki se ne bojijo prihodnosti.

Kratka tišina
Bralec 1: Gospod Jezus, naša Cerkev potrebuje može in žene, ki se ne bojijo sprememb.
Takšne, ki so vsak dan znova pripravljeni poslušati tvoj klic po spreobračanju, hoditi po
poti žive vere, trdnega upanja in dejavne ljubezni. Takšne, ki so vedno pripravljeni
vsakemu, kdor hoče vedeti razlog upanja, dati odgovor (prim. 1 Pt 3,14-15).
Vsi: Gospod Jezus, svojega Svetega Duha nam podeli!
Bralec 2: Gospod Jezus, podeli nam može in žene, ki so vsak dan znova pripravljeni
poslušati tvoj klic k spreobračanju.

Kratka tišina
Bralec 1: Gospod Jezus, naša Cerkev potrebuje može in žene, zmožne živeti z drugimi,
delati skupaj, jokati skupaj, se smejati skupaj, ljubiti skupaj, načrtovati skupaj,
praznovati skupaj. Može in žene, priče edinosti, trdno povezane med seboj z vezmi
ljubezni – ki se trudijo biti enega srca in enega Duha.
Vsi: Gospod Jezus, svojega Svetega Duha nam podeli!
Bralec 2: Gospod Jezus, podeli nam može in žene, zmožne v drugih prepoznati brate in
sestre.

Kratka tišina
Bralec 1: Gospod Jezus, naša Cerkev potrebuje može in žene vere, zmožne zgubljati, ne
da bi se pri tem čutili uničeni ali prikrajšani. Može in žene zmožne, da prinašajo mir,
kjer je vznemirjenje in vznemirjajo, kjer je mir.
Vsi: Gospod Jezus, svojega Svetega Duha nam podeli!
Bralec 2: Gospod Jezus, podeli nam može in žene vere, zmožne, da delajo za mir.

Kratka tišina
Bralec 1: Gospod Jezus, naša Cerkev potrebuje može in žene, ki z nalezljivim veseljem
slavijo odrešenje, ki prihaja od Kristusa. Takšne, ki znajo iz dneva v dan sklepati roke k
molitvi ter pred tebe prinašati vse trpljenje, stiske in skrbi naših družin, naroda in sveta.
Vsi: Gospod Jezus, svojega Svetega Duha nam podeli!
Bralec 2: Gospod Jezus, podeli nam može in žene, ki z nalezljivim veseljem slavijo
odrešenje in vsak dan sklepajo roke k molitvi.
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Kratka tišina
Bralec 1: Gospod Jezus, naša Cerkev potrebuje može in žene, trdno zasidrane v Tebi, ki
si se ves dal za nas iz čiste ljubezni. Takšne, ki se bodo po tvojem zgledu nesebično
razdajali. Takšne, ki bodo ljudem v našem vstajniškem narodu žive priče tvoje ljubezni
in nosilci evangelija upanja v vsa področja družbenega življenja.
Vsi: Gospod Jezus, svojega Svetega Duha nam podeli!
Bralec 2: Gospod Jezus, podeli nam može in žene, goreče nosilce evangelija upanja.

Kratka tišina
Bralec 1: Gospod Jezus, naša Cerkev potrebuje može in žene, ki bodo zmožni - bolj z
življenjem kakor z besedo - mladim približati evangelij poklicanosti. Take, ki bodo znali
v mladih razvneti globoko hrepenenje po Bogu in pripravljenost na življenjsko
podaritev iz ljubezni na tisti poti, kamor jih ti pokličeš.
Vsi: Gospod Jezus, svojega Svetega Duha nam podeli!
Bralec 2: Gospod Jezus, podeli nam može in žene, ki bodo zmožni mladim približati
evangelij poklicanosti.

Kratka tišina
Bralec 1: Gospod Jezus, naša Cerkev potrebuje može in žene, ki bodo zaradi tebe in
tvojega evangelija pripravljeni vse zapustiti, slediti tvojemu klicu v različne oblike
posvečenega življenja, ter pred vrstniki pričevati o tebi.
Vsi: Gospod Jezus, svojega Svetega Duha nam podeli!
Bralec 2: Gospod Jezus, podeli nam može in žene, ki bodo zaradi tebe in tvojega
evangelija pripravljeni vse zapustiti.

Kratka tišina
Bralec 1: Gospod Jezus, naša Cerkev potrebuje može in žene, zmožne umreti zanjo,
toda še bolj zmožne živeti za tvojo Cerkev; naša Cerkev potrebuje škofe, diakone,
duhovnike, redovnike, redovnice, katehiste in katehistinje, člane ŽPS, animatorje za
poklice in molivce, mlade in odrasle, ki bodo zmožni postati tvoja Božja podoba,
možje in žene, ki govorijo s svojim življenjem.
Vsi: Gospod Jezus, svojega Svetega Duha nam podeli!
Bralec 2: Gospod Jezus, podeli nam može in žene, zmožne umreti za tvojo Cerkev;
toda še bolj nam nakloni može in žene, zmožne živeti in se povsem razdati za tvojo
Cerkev.

Kratka tišina
Bralec 1: Gospod Jezus, vstopi danes globlje v naše življenje.
Preoblikuj srce vsakega izmed nas in nas naredi za takšne može in žene.
Gospod, napravi nas za posredovalce tvojega miru:
da bomo tja, kjer je sovraštvo, mogli prinašati ljubezen;
da bomo tja, kjer je krivica, mogli prinašati odpuščanje;
da bomo tja, kjer je nesloga, mogli prinašati slogo;
da bomo tja, kjer je zmota, mogli prinašati resnico;
da bomo tja, kjer je dvom mogli prinašati vero;
da bomo tja, kje je obup, mogli prinašati luč;
da bomo tja, kje je žalost, mogli prinašati veselje.
Gospod, daj da se bomo raje trudili za to, da tolažimo, kakor da iščemo tolažbe;
da bomo raje skušali razumeti, kakor da bi iskali razumevanja;
da si bomo raje prizadevali ljubiti, kakor da bi si želeli biti ljubljeni.
(prim. Molitev sester Matere Terezije)
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Vsi: Gospod Jezus, svojega Svetega Duha nam podeli!
Bralec 2: Gospod Jezus, vstopi danes globlje v naše življenje.
Preoblikuj srce vsakega izmed nas in nas naredi za takšne može in žene!
Pesem: Jezus se ob morju ustavi
1. Jezus se ob morju ustavi,
me pogleda in prijazno povabi:
»Pusti ribe, ljudi lovil boš.«.
Odpev: Dragi Jezus, si res mene poklical,
s tvojih ustnic svoje ime sem zaslišal,
glej, zapuščam prazen čoln na obali,
zdaj odhajam, kamor kličeš me Ti.
2. Tu sem, moje roke porabi,
šibke noge in okorne besede,
kaplje znoja in vso ljubezen. Odp.
3. Reven, nesposoben sem človek,
kar premorem je zvestoba do Tebe.
Rad potegnil ljudi bi iz greha. Odp.
Božja beseda: Bog pokliče Jeremija za preroka (Jer 1,4-7.18-19)
Zgodila se mi je beseda Gospodova, rekoč: »Preden sem te upodobil v materinem
telesu, sem te poznal; preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil, te postavil
za preroka narodom.« Jaz pa sem rekel: »Oh, Gospod Bog, glej, ne znam govoriti, ker
sem še deček.« A Gospod mi je odgovoril: »Nikar ne govôri: deček sem; kajti h komur
koli te pošljem, boš šel, in kar koli ti ukažem, boš govoril. Nikar se jih ne boj, saj sem
jaz s teboj, da te rešujem, govori Gospod.« Glej, danes te naredim za utrjeno mesto, za
železen steber, za bronasto obzidje … Bojevali se bodo proti tebi, pa te ne bodo
premagali, ker sem jaz s teboj, govori Gospod, da te rešujem.«

Kratka tišina
V desetki rožnega venca: ki je oznanjal Božje kraljestvo, prosimo za nadškofa Alojzija in
vso nadškofijo, da bomo zavzeti oznanjevalci Božjega kraljestva. (Molimo desetko).
PROŠNJE ZA DUHOVNE POKLICE
Bralec 1: Za fante in dekleta, da bi vsak od njih odkril načrt, ki si ga ti, Jezus, pripravil za
njihova življenja.
Vsi: Jezus, daj da mladi odkrijejo svojo življenjsko poklicanost!
Bralec 2: Za vse kristjane, da bi ponovno odkrili in globlje zaživeli svojo krstno
poklicanost in dostojanstvo.
Vsi: Jezus, daj da bolj prepričljivo živimo dar Božjega otroštva!
Bralec 1: Za naše družine. Naj v njih ustvarjamo takšno ozračje, da se bodo v njih lahko
rojevali in dozoreli tudi novi duhovni poklici.
Vsi: Jezus, daj nam družine, odprte za nove duhovne poklice!
Bralec 2: Jezus, pokliči v svojo službo velikodušne fante in dekleta, ki bodo pripravljeni
svoje življenje dati popolnoma na razpolago, tebi v slavo in za odrešenje sveta.
Vsi: Jezus, pokliči nove nosilce tvojega upanja! Pokliči nove oznanjevalce tvojega
evangelija!
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Bralec 2: Jezus, pomagaj poklicanim, da ti bodo velikodušno sledili.
Vsi: Jezus, okrepi poklicane, da se ti popolnoma predajo in gredo veselo za teboj!
Bralec 1: Za naše župnijske skupnosti, naj z molitvijo in pričevanjem življenja
podpiramo in na poti odločanja spremljamo tiste, ki si jih ti sam izbral za službo Cerkvi.
Vsi: Jezus, naj bodo naše skupnosti ugodno okolje za rast duhovnih poklicev.
Bralec 2: Pokliči fante in može za diakonsko služenje.
Vsi: Jezus, daj nam gorečih in svetih diakonov.
Bralec 1: Pokliči velikodušne mlade, ki bodo v različnih oblikah posvečenega življenja,
razodevali svetu očetovsko obličje Boga in materinsko obličje Cerkve.
Vsi: Jezus, pokliči nove redovnike in redovnice.
Bralec 2: Pokliči nove duhovnike! Daj nam zadosti delivcev Božjih skrivnosti, po katerih
boš posvečeval našo slovensko zemljo.
Vsi: Jezus, daj nam duhovnikov po svojem Božjem srcu!
Pesem: Gospod, vodnikov nam daj… (SG 505)
Gospod, vodnikov nam daj,
ki žarno luč bodo pred nami nosili,
ki nas bodo varno vodili
po poti peska in trnja
v tvojega Srca Božanski raj,
Gospod, Gospod, duhovnikov nam daj.
1. Gospod, duhovnikov nam daj,
iz tvojega Srca rojenih,
v ognju ljubezni tvoje posvečenih.
2. Duhovnikov nam daj pastirjev,
ki bodo pasli tvojo čredo zvesto,
levov, ki krvoločne volkove zatro.
3. Daj nam svečenikov z nedolžnim srcem
in tvojo modrostjo;
daj nam duhovnikov svetnikov.
4. Daj nam duhovnikov angelov,
ki nas bodo v bolečinah tolažili,
v omahljivosti bodrili.
5. Daj nam apostolov, ki križ tvoj jasni poneso
v deželo smrti in teme,
ki zaklade tvoje ljubezni sirotam odpro.
PROSIMO MARIJO, MATER UPANJA IN TOLAŽBE (sv. Janez Pavel II.)
Marija, mati upanja, hodi z nami!
Uči nas oznanjati živega Boga;
pomagaj nam oznanjati Jezusa, edinega Rešitelja;
naj radi pomagamo svojim bližnjim, sprejemamo ljudi v stiski.
Naj bomo pravični.
Naj postanemo vneti graditelji pravičnega sveta.
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Prosi za nas, ki v zgodovini živimo in delujemo,
prepričani, da se bo Očetov načrt uresničil.
Jutranja zarja novega sveta, pokaži se kot mati upanja in nas varuj!
Varuj Cerkev v (naši nadškofiji, v Sloveniji, v vsej) Evropi,
naj bo odprta za evangelij, naj bo kraj prave skupnosti.
Naj živi svoje poslanstvo, evangelij upanja naj oznanja,
ga slavi in mu služi za mir in veselje vseh.
Kraljica miru, varuj ljudi tretjega tisočletja. Varuj vse kristjane.
U zaupanjem naj gremo naprej po poti enotnosti kot kvas sloge vse celine.
Varuj mladino, upanje prihodnosti: velikodušno naj odgovorijo Jezusovemu klicu.
Varuj vse, ki so odgovorni za ljudstva:
naj se zavzamejo za gradnjo skupne hiše, v kateri bodo spoštovali dostojanstvo in
pravice vsakega človeka. Marija, podari nam Jezusa!
Naj mu sledimo in ga ljubimo!
On je upanje Cerkve, (Slovenije), Evrope in človeštva.
Živi pri nas, med nami, v svoji Cerkvi.
S Teboj govorimo: »Pridi, Gospod Jezus!« (Raz 22,20)
Naj se upanje na veličastvo od njega prelije v naša srca
ter obrodi sadove pravičnosti in miru!
Voditelj: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
Vsi: Amen.
LITANIJE MATERE BOŽJE
Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas
Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog
Sveta Marija, – prosi za nas
Sveta Mati božja
Sveta devic Devica
Mati Kristusova
Mati Cerkve
Mati milosti božje
Mati prečista

Mati brezmadežna
Mati nedolžna
Mati deviška
Mati ljubezniva
Mati čudovita
Mati dobrega sveta
Mati Stvarnikova
Mati Odrešenikova
Devica najmodrejša
Devica častitljiva
Devica hvale vredna
Devica mogočna
Devica milostljiva
Devica verna
Podoba pravice
Sedež modrosti
Začetek našega veselja
Posoda duhovna
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Posoda časti vredna
Posoda vse svetosti
Roža skrivnostna

uživati nebeško veselje. Po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.

Stolp Davidov
Stolp slonokoščeni
Hiša zlata

Voditelj: Božja pomoč ostani vedno pri
nas.
Vsi: Amen.

Skrinja zaveze
Vrata nebeška
Zgodnja danica

Blagoslov z Najsvetejšim

Zdravje bolnikov
Pribežališče grešnikov
Tolažnica žalostnih
Pomoč kristjanov
Kraljica angelov
Kraljica očakov
Kraljica prerokov
Kraljica apostolov
Kraljica mučencev
Kraljica spoznavalcev
Kraljica devic
Kraljica vseh svetnikov
Kraljica brez madeža izvirnega greha
spočeta
Kraljica v nebesa vzeta
Kraljica presvetega rožnega venca
Kraljica družine
Kraljica miru

Najsvetejši tebe počastimo in
ponižno se priporočimo.
usliši svoje ljudstvo, Jezus usmiljeni,
ki pred tabo zdaj kleči.
Blagoslovi, Jezus, pričujoče, pred
teboj ponižno vzdihujoče.
milostljivi Jezus nam vsem skupaj
zdaj blagoslov svoj sveti daj.

Za sklep dokler se maša ne začne
Marija pomagaj nam sleherni čas, na
tebe ozira se vsak izmed nas.
Marija, vse k tebi hiti, Marija pomagaj
nam ti.
Marija pomagaj in vodi nas ti, da Bogu
in tebi zdaj bomo zvesti.
Marija, vse k tebi hiti, Marija pomagaj
nam ti.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, –
prizanesi nam, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, –
usliši nas, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, –
usmili se nas.
Prosi za nas, sveta božja Porodnica.
Da postanemo vredni obljub
Kristusovih.
Molimo. Gospod Bog, vedno naj se
veselimo zdravja na duši in na telesu.
Na priprošnjo svete Device Marije nas
reši zemeljskih bridkosti in nam daj
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