MOLITVENA URA ZA DUHOVNE POKLICE – sreda, 22. 4. 2015
Pripravila s. Mirjam Černigoj, ŠS

Izpostavitev Najsvetejšega na oltarju:
Pesem: Nizko se kristjani priklonimo (SG 476)
Nizko se kristjani priklonimo,
živo vero v srcu obudimo;
najsvetejši zakrament je pred očmi:
Jezusa Telo in Kri!
O ljubezen neizrečeno sveta,
Tebi bodi čast in slava peta!
Srce Jezusovo, ljubim Te nad vse,
prosim, blagoslovi me!
Jezus, ti za nas si kri prelival,
Ti si naše grešne duše umival.
Ljubim, srčno ljubim Tvojo sveto stran,
Tvojih pet krvavih ran.
Jezus, Ti si naša vsa dobrota,
kdor Te nima, je zares sirota.
Vsako noč želim pod Tvojim varstvom spat,
vsako jutro s tabo vstat.

ali

Jezus, kralj vsega stvarstva, moj si Rešitelj, moj si Gospod.
Emanuel, Bog je z nami, blagoslovljen si, živi Bog. (3x)
Voditelj (V): V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Ljudstvo (L): Amen.

Psalm 148: Hvalnica vesolja

V: Hvalite Gospoda vse stvari na zemlji!
L: Hvalite Gospoda vse stvari na zemlji!
V: Hvalite GOSPODA z nebes,
hvalite ga na višavah!
Hvalite ga, vsi njegovi angeli,
hvalite ga, vse njegove vojske!
L: Hvalite Gospoda vse stvari na zemlji!
V: Hvalita ga, sonce in luna,
hvalite ga, vse svetle zvezde!
Hvalite ga, nebes nebesa,
ve vode, ki ste nad nebom!
L: Hvalite Gospoda vse stvari na zemlji!
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Naj hvalijo ime GOSPODOVO,
zakaj on je ukazal, in bili so ustvarjeni.
Postavil jih je za vselej, na veke,
dal je zakon, ki ne preide.
L: Hvalite Gospoda vse stvari na zemlji!
V. Hvalite GOSPODA z zemlje,
morske pošasti in vse globine;
ogenj in toča, sneg in megla,
viharni veter, ki izpolnjuje njegovo besedo;
L: Hvalite Gospoda vse stvari na zemlji!
V: gore in vsi griči,
sadno drevje in vse cedre;
zveri in vsa živina,
laznina in krilate ptice;
L: Hvalite Gospoda vse stvari na zemlji!
V: kralji zemlje in vsa ljudstva,
knezi in vsi vladarji na zemlji;
mladeniči in mladenke,
starčki in dečki!
L: Hvalite Gospoda vse stvari na zemlji!
V: Naj hvalijo ime GOSPODOVO,
zakaj le njegovo ime je vzvišeno,
njegovo veličastvo je nad zemljo in nebom.
L: Hvalite Gospoda vse stvari na zemlji!
Vzdignil je rog svojemu ljudstvu,
hvalnico za vse njegove zveste,
za Izraelove sinove, za ljudstvo, ki mu je blizu.
L: Hvalite Gospoda vse stvari na zemlji!
V: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
L: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vekomaj. Amen.
V: Jezus v Najsvetejšem zakramentu. Zbrali smo se pred Teboj, da bi se Ti najprej zahvalili
za življenje in delovanje vseh poklicanih v različne oblike posvečenega življenja. (V kratki

tišini pomislimo na vse, ki jih poznamo in jih prinesimo pred Gospoda.)

Zbrali pa smo se tudi, da bi molili za njihovo svetost in stanovitnost v poklicu.
V: Prisluhnimo naprej, kako nas apostol Peter spodbuja k svetosti in stanovitnosti:
Zato opašite ledja svojega razuma, trezni bodite, popolnoma naslonite upanje na milost, ki
vam je prinesena v razodetju Jezusa Kristusa. Kot otroci poslušnosti se ne prilagajajte
prejšnjim željam, ki ste jih imeli v svoji nevednosti, marveč bodite v vsem ravnanju tudi
sami sveti, kakor je svet tisti, ki vas je poklical, saj je pisano: Bodite sveti, ker sem jaz svet. (1
Pt 1,13-16)

Nekaj trenutkov tišine.
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Prošnje.
V: Gospod Jezus, po apostolu Petru kličeš vse ljudi k treznosti, še posebej Te prosimo, da daš
svojega Duha razumnosti, treznosti in vere vsem poklicanim, da bi živeli kot Ti hočeš.
L: Jezus, usliši nas.
V: Gospod Jezus, razodeni svoj obraz vsem poklicanim, da bodo v njem zrcalili svojega in
živeli Tvoje življenje.
L: Jezus, usliši nas.
V: Gospod, Jezus, navdihuj s svojim Duhom vse Tebi posvečene, da se ne bodo prilagajali
prejšnjim željam, ampak bodo v vsem ravnanju sveti kot si Ti svet.
L: Jezus, usliši nas.
V: Gospod Jezus, Ti si svet, Ti si najsvetejši, razsvetli s svojo svetlobo vse Tebi povečene, da
bodo izžarevali Tvojo svetost.
L: Jezus, usliši nas.
Kanon:
Jezus, kralj vsega stvarstva, moj si Rešitelj, moj si Gospod.
Emanuel, Bog je z nami, blagoslovljen si, živi Bog. (3x)
V: Gospod Jezus, Ti praviš: »Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve,
naj pošlje delavce na svojo žetev.« (Mt 9, 37-38) Ob Tvoji prošnji želimo iz srca prositi tudi
za nove duhovne poklice: za fante in dekleta, ki jih kličeš v duhovniški, redovniški ali
misijonski poklic, da bi zaslišali Tvoj glas in Ti pogumno odgovorili ter sledili Tvojo pot.

V: Molimo desetko rožnega venca za vse, ki jih Bog kliče: Ki je Svetega Duha poslal.
Kanon:
V Gospodu je moja moč in Gospod je moja Luč.
Upaj vanj, odrešil Te bo, nič se ne bojte, Gospod je tu. (3x)
V: Jezus, Ti nam nisi obljubil, da ne bomo doživljali stisk. Če hodimo tvoje življenje, je
trpljenje tudi naš del, obljubil pa si nam rešitev, saj sam praviš:
»Ko vas bodo vlačili in vas izročali, ne skrbite vnaprej, kaj boste rekli, temveč govorite to,
kar vam bo dano tisto uro. Ne boste namreč govorili vi, temveč Sveti Duh. Izdajal bo v
smrt brat brata in oče sina. Otroci bodo vstajali proti staršem in jih pobijali. Vsi vas bodo
sovražili zaradi mojega imena; kdor pa bo vztrajal do konca, bo rešen.« (Mr 13, 11-13)
V: Zmolimo desetko, ki je za nas križan bil za vse nas in za vse, za katere smo molili, da bi
bili stanovitni v svojem poklicu do konca življenja.
Blagoslov z Najsvetejšim ob sklepu molitvene ure:
Pesem: (SG 472)
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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V: Kruh iz nebes si nam podelil.
L: Ki ima vso sladkost v sebi.
V: Molimo: Dobri Bog, Tvoj Sin je bil kot jagnje darovan za naše odrešenje, zdaj pa zakrit
živi v Najsvetejšem zakramentu. Naj ga spoštljivo častimo, da ga bomo smeli gledati v večni
slavi, kjer živi in kraljuje vekomaj.
L: Amen.
Blagoslov z Najsvetejšim.
V in L:
Bog bodi hvaljen.
Hvaljeno bodi njegovo sveto ime.
Hvaljen bodi Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek.
Hvaljeno bodi ime Jezusovo.
Hvaljeno bodi njegovo presveto Srce.
Hvaljena bodi njegova predragocena Kri.
Hvaljen bodi Jezus v nasvetejšem oltarnem zakramentu.
Hvaljen bodi Sveti Duh, Tolažnik.
Hvaljena bodi vzvišena Mati Božja, presveta Devica Marija.
Hvaljeno bodi nje sveto in brezmadežno spočetje.
Hvaljeno bodi njeno slavno vnebovzetje.
Hvaljeno bodi ime Device in Matere Marije.
Hvaljen bodi njen prečisti ženin sveti Jožef.
Hvaljen bodi Bog v svojih angelih in svetnikih.
Sklep:
Pesem: O Marija, naša ljuba mati (SG 199)
O Marija, naša ljuba Mati, sprejmi v milostno Srce;
verne vse, ki množice jih Tvoje danes ti priporoče.
O Marija, o Marija, milostno imaš Srce!
K Tebi, k Tebi, koprnijo naše misli in želje.
Vse duhovne, o Marija Mati, sprejmi v milostno Srce!
Naše duše vedno jih težijo, naši grehi jih skrbe.
O Marija, o Marija, milostno imaš Srce!
Prosi Sina, naj usliši njih molitve in prošnje.
Naše starše, o Marija Mati, sprejmi v milostno Srce!
Ti jim vračaj, Ti obilno plačaj, noč in dan za nas skrbe.
O Marija, o Marija, materno imaš Srce!
Tvoji smo sinovi, hčere, k Tebi srca hrepene.
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