POKLICANI V STALNI DIAKONAT
MOLITVENA URA – Ponedeljek, 20.4. 2015
Pripravil Kristian Bošak

PESEM: Jezus se ob morju ustavi
Jezus se ob morju ustavi,
me pogleda in prijazno povabi:
»Pusti ribe, ljudi lovil boš.«.
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.
Reven, nesposoben sem človek,
kar premorem je zvestoba do Tebe.
Rad potegnil ljudi bi iz greha. Dragi Jezus…
Tu sem, moje roke porabi,
šibke noge in okorne besede,
kaplje znoja in vso ljubezen. Dragi Jezus …
V zlobi se človek utaplja,
reka Božje ga besede zajame.
Za rešitev se ti izročimo. Dragi Jezus …
Gospod tukaj smo pred teboj v vsej svoji majhnosti in grešnosti. Želimo biti s teboj, da
ti zaupamo svoje želje in svoja hotenja. Bodi z nami to uro, prisluhni nam, ne odteguj
od nas svojega pogleda, svoje brezmejne ljubezni, ki nasičuje naša srca. Vedno znova
se zavedamo svojega poslanstva, ki nam je zaupano, zato želimo, da bi ta molitvena
ura utrdila našo vero, naše zaupanje. Obenem pa naj obogati našo Cerkev z novimi
duhovniškimi, redovniškimi, misijonarskimi in diakonskimi poklici.
Bralec:
'Število učencev je naraščalo. Helenisti pa so v tistih dneh začeli godrnjati čez
Hebrejce, češ da so njihove vdove zapostavljene pri vsakodnevni oskrbi. Dvanajsteri
so sklicali množico učencev in rekli; ''Ni prav, da mi zanemarjamo Božjo besedo, ker
strežemo pri mizi. Poiščite si bratje, iz svojih vrst sedem mož, ki uživajo ugled in so
polni Duha in modrosti, in določili jih bomo za to službo! Mi pa se bomo posvetili
molitvi in oznanjevanju besede.'' Množica je predlog soglasno sprejela. Izvolili so
Štefana, moža, ki je bil poln vere in Svetega Duha, Filipa, Prohorja, Nikanorja,
Timona, Parmenaja in Nikolaja, spreobrnjenca in priseljenca iz Antiohije. Predstavili so
jih apostolom in ti so med molitvijo položili nanje roke. In Božja beseda se je širila,
število učencev v Jeruzalemu se je zelo množilo in tudi veliko duhovnikov je sprejelo
vero. ( Prim. Apd 6,1-7)

TIŠINA
Bralec: Gospod, tako kot prva Cerkev, tudi danes potrebujemo /stalnih/ diakonov, ki
bodo v pomoč škofom in duhovnikom. Naj ta molitev pomaga vsem tistim, ki še ne
upajo odgovoriti na tvoj klic in naj pogumno stopijo na pot služenja.
Vsi: GOSPOD, DAJ NAM /STALNIH/ DIAKONOV.
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Bralec: Sam si bil neutruden v službi služenja in s svojim vzgledom pokazal kako
moramo tudi mi služiti drug drugemu. Daj nam takih diakonov, ki bodo z vso
ljubeznijo služili bratom in sestram in z vso gorečnostjo oznanjali tvoj evangelij.
Vsi: GOSPOD, DAJ NAM /STALNIH/ DIAKONOV.
Bralec: Tudi danes imamo veliko dobrih mož, družinskih očetov in vzgojiteljev svojih
otrok, ki živijo vzgledno življenje. Naj ta vzgled tudi kot diakoni ponesejo v okolje v
katerem živijo.
Vsi: GOSPOD, DAJ NAM /STALNIH/ DIAKONOV.
PESEM: Nekdo vedno išče me
Nekdo vedno išče me,
nekdo vedno išče me,
nekdo išče me, nekdo išče me,
nekdo vedno išče me.(2x)
To je Jezus, Rešenik… To je Rešenik…
V mojem srcu biva On, v mojem srcu biva On,
V srcu biva On, v srcu biva On, v mojem srcu biva On.
Nekdo vedno išče me … (od začetka 1. in 2. k.)
V mojem srcu biva On, v mojem srcu biva On.
V srcu biva On, v srcu biva On. V mojem srcu biva On.
PROŠNJE
Voditelj: Bog pozna človeka in vidi v njegovo srce, zato tudi ve kaj človek potrebuje
in po kateri poti naj hodi. Z zaupanjem se obrnimo k Gospodu in ga prosimo:
1. Za vse, ki opravljajo diakonsko službo, da bi vztrajali na tej poti služenja in med
ljudi prinašali veselo sporočilo evangelija.
Vsi: Prosimo te usliši nas.
2. Diakoni so poklicani v službo oltarju; naj jo opravljajo z vsem spoštovanjem in
neomajno ljubeznijo.
Vsi: Prosimo te usliši nas.
3. Za vse diakone: da bi skrbeli za ljudi v stiski; naj sami vidijo stisko, revščino,
bolezen in pomoči potrebne, ter tudi v drugih prebujajo čut zanje. Naj postanejo
preroki solidarnosti, pekoča vest vernikov; naj bodo budni tam, kjer se z ljudmi
ravna krivično; naj ljudem pomagajo priti do osebnega odnosa z Bogom.
Vsi: Prosimo te usliši nas.
4. Za vse, ki se pripravljajo na diakonsko službo. Naj na tej poti vztrajajo in
pogumno stopajo na pot služenja.
Vsi: Prosimo te usliši nas.
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5. Jezus prišel si, da bi stregel; naj te vsi diakoni v tem tudi posnemajo.
Vsi: Prosimo te usliši nas.
PESEM:Ti si moj prijatelj
Ti si moj prijatelj, ti si moj prijatelj,
ti si moj prijatelj, Jezus Gospod.
Ti si moj rešitelj…
Ti si moja skala…
Ti si moja radost…
Ti me vedno spremljaš…
Nikdar ne zadremlješ…
Ti si me poklical…
Šel sem za teboj…
Oznanjam tvojo slavo…
Daješ mi veselje…
Na moja pota paziš…
Bralec: Gospod Jezus, Božji pastir, ti si poklical apostole, da bi postali ribiči ljudi.
Pritegni tudi danes k sebi goreče in plemenite fante iz naših družin ter jih naredi za
svoje učence in služabnike. Zbudi v njih željo po odrešenju vseh ljudi, za katere na
naših oltarjih vsak dan obnavljaš svojo daritev na križu. Pokaži jim, Gospod, vse
pokrajine, kjer toliko naših bratov in sester prosi za luč resnice in gorečo ljubezen. Naj
odgovorijo na tvoj klic, postanejo sol zemlje in luč sveta. Na zemlji naj nadaljujejo
tvoje delo odrešenja in gradijo tvoje skrivnostno telo, ki je Cerkev. ( Pavel VI. )
Vsi: GOSPOD, DUHOVNIKOV NAM DAJ!
Bralec: Papež Frančišek pravi: ''Poklic je sad, ki zori na dobro obdelani njivi vzajemne
ljubezni, ki postane medsebojno služenje v občestvu pristnega cerkvenega življenja.
Noben poklic se ne rodi iz sebe in ne živi zase. Poklic teče iz Božjega Srca in vzklije v
dobri zemlji Božjega ljudstva, v izkušnji bratske ljubezni.
Vsi: GOSPOD, DUHOVNIKOV NAM DAJ!
Bralec: Gospod Jezus Kristus, pastir naših duš, vedno znova vabiš s svojim ljubeznivim
pogledom številne fante in dekleta, ki živijo sredi vrtincev današnjega sveta. Odpri jim
duha, da bodo med vsemi glasovi, ki pridejo do njihovih ušes, zaslišali tvoj
nezamenljivi, blagi, a tako močan glas, ki tudi danes vabi: ''Pridi, hodi za menoj!''
Navdušuj našo mladino za velikodušnost, daj, da bo občutljiva za pričakovanja bratov
in sester, ki prosijo pomoči in miru, resnice in ljubezni. Vodi mlade k evangeljski
radikalnosti, da bodo sposobni v sodobnem človeku prebuditi neizmerno bogastvo
tvoje ljubezni. V svoji dobroti jih pokliči in pritegni k sebi. Razpošlji jih v svet s svojo
resnico in jih ohrani v sebi. (Janez Pavel ll. )
Vsi: GOSPOD, DUHOVNIKOV NAM DAJ!

TIŠINA
PESEM: Gospod je tu
V Gospodu je moja moč
in Gospod je moja luč,
upaj vanj odrešil te bo.
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Nič se ne bojte Gospod je tu,
nič se ne bojte Gospod je tu.
Desetka rožnega venca: Ki je postavil sveto evharistijo.
PROŠNJE
Gospod ti vse dobro daješ in ohranjaš. Poslušaj nas, ko se z zaupanjem obračamo k
tebi in prosimo: JEZUS, USLIŠI NAS.
1. Gospod Jezus Kristus, veliki in večni duhovnik, žalostno je tvoje srce, ko gledaš
ovce brez pastirja. V tvojem imenu in po tebi prosimo nebeškega Očeta, naj pošlje
delavcev na svojo žetev.
Vsi: JEZUS, USLIŠI NAS.
2. Jezus, pomagaj krščanskim staršem vzgajati njihove otroke v duhu požrtvovalnosti.
Naj velikodušno darujejo za tvojo službo tiste, ki jih kličeš.
Vsi: JEZUS, USLIŠI NAS.
3. Učitelj apostolov, izberi izmed nas fante, ki bodo darovali sveto mašo, delili svete
zakramente, molili in se za nas žrtvovali. Dobri pastir, varuj jih pred zunanjimi in
notranjimi nevarnostmi. Daj, da bodo ostali zvesti svoji odločitvi in tako postali
duhovniki po tvojem srcu.
Vsi: JEZUS, USLIŠI NAS.
4. Jezus, naš prijatelj in vodnik, z zaupanjem te prosimo za vse naše duhovnike,
redovnike, redovnice in misijonarje. Napravi iz njih orodje svojega miru. Kjer je
sovraštvo, naj prinašajo spravo. Kjer so razdori, naj ustvarjajo edinost. Kjer so
dvomi, naj utrjujejo vero. Kjer so zmote, naj svetijo z resnico. Kjer je obup, naj
budijo upanje. Kjer je žalost, naj razdajajo veselje.
Vsi: JEZUS, USLIŠI NAS.
5. Gospod Jezus, pomagaj našim duhovnikom, da bodo sveti, požrtvovalni in
potrpežljivi. Nam pa daj moči, da jih bomo s svojo molitvijo podpirali.
Vsi: JEZUS, USLIŠI NAS.
6. Jezus večni pastir svojih vernih, na mnoge načine vodiš svojo Cerkev in z
ljubeznijo skrbiš zanjo. Prosimo te za našega (nad)škofa, ki si ga postavil za
predstojnika svojemu ljudstvu, da bi v Kristusovem imenu kot dobri pastir vodil
tvojo čredo. Zvesto naj uči resnico, opravlja sveto bogoslužje in kot voditelj služi
ljudstvu.
Vsi: JEZUS, USLIŠI NAS.
Jezus, ti sam si rekel: ''Glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta.'' Daj, da bomo
nekoč vsi prešli iz potujoče Cerkve v blaženo občestvo z vsemi svetniki in s teboj, ki
živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.
Blagoslovna pesem: Jezus ti si vinska trta (druga kitica)
Dvigni, Jezus, roke svoje,
blagoslovi ljudstvo svoje.
Milost svojo nam podaj,
daj nam priti v sveti raj,
daj nam priti v sveti raj.
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