MOLITVENA URA ZA DUHOVNIKE – četrtek, 23. 4. 2015
priredil Tadej Linasi

Pesem: Mogočno se dvigni
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
D: Gospod, združeni s tistim Božjim namenom, s katerim si ti sam na zemlji slavil nebeškega
Očeta in ga še slaviš v najsvetejšem zakramentu,
Vsi: ti darujemo to uro molitve za tvojo sveto Cerkev in za tvoje duhovnike.
D: Naj se dviga, Gospod, naša molitev
Vsi: kakor kadilo pred tvojim obličjem.
D: Gospod, uči nas moliti
Vsi: in naša usta bodo oznanjevala tvojo hvalo.
D: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
Vsi: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
D: O Bog, ki si nam v čudežnem zakramentu spomin svojega trpljenja zapustil; daj nam, te
prosimo, svete skrivnosti tvojega Telesa in tvoje Krvi tako častiti, da bomo sad tvojega
odrešenja vedno v sebi čutiti. Ki živiš in kraljuješ na vekov veke.
Vsi: Amen.
1. Molimo Jezusa
D: Jezusa, večnega velikega duhovnika, pridite molimo.
Vsi: Jezusa, večnega velikega duhovnika, pridite molimo.
D: Pridite, prepevajmo Gospodu, vzklikajmo našemu Zveličarju! Stopimo pred njegovo obličje
s hvalnicami, s spevi ga slavimo!
Vsi: Jezusa večnega velikega duhovnika, pridite, molimo.
D: Zakaj velik je Gospod in velik kralj; v njegovi roki so globine zemlje, višine gora so
njegove.
Vsi: Pridite, molimo.
D: Njegovo je morje, zakaj on ga je naredil in suha zemlja, ki so jo oblikovale njegove roke.
Pridite, v molitvi padimo na tla, pokleknimo pred Gospodom, ki nas je ustvaril. Zakaj on je
naš Bog, mi pa smo ljudstvo njegove paše in ovce njegove roke.
Vsi: Jezusa večnega velikega duhovnika, pridite, molimo.
D: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
Vsi: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
D: Pridite, molimo.
Vsi: Jezusa, večnega velikega duhovnika, pridite, molimo.
D: Jezusa, ki je pri zadnji večerji posvetil apostole v duhovnike.
Vsi: molimo in slavimo.
D: Slavimo ga z Marijo, njegovo sveto Materjo.
Vsi: Poveličujmo ga z vsemi angeli in svetniki.
D: Gospod Jezus Kristus, Gospod nebes in zemlje, naš Odrešenik in najzvestejši prijatelj!
Ponižno klečimo pred tvojim oltarjem, prestolom milosti, in te molimo z živo vero, trdnim
zaupanjem in gorečo ljubeznijo: ti si vsemogočen, mi slabotne stvari.
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Vsi: Hvalimo te.
D: Ti si neskončno moder, mi pa nevedni.
Vsi: Slavimo te.
D: Ti si naš Bog, mi tvoje stvari.
Vsi: Molimo te.
D: Ti si naš Gospod, mi tvoji služabniki.
Vsi: Hvalimo te.
D: Ti si naš Kralj, mi tvoji podložniki.
Vsi: Slavimo te.
D: Ti si naš Zveličar, mi tvoja lastnina.
Vsi: Molimo te.
D: Ti si neskončno svet, mi pa grešniki.
Vsi: Usmili se nas.
D: Ti si neskončno usmiljen, mi ubogi Evini otroci.
Vsi: Sprejmi našo prošnjo.
D: Ti si poln ljubezni, mi polni samoljubja.
Vsi: Usmili se nas.
D: Ti si začetnik vseh milosti, mi reveži in siromaki.
Vsi: Sprejmi našo prošnjo.
D: Da, Gospod, sprejmi našo molitev, ki jo združujemo s češčenjem tvoje Matere Marije:
Vsi: Za tvojo Cerkev in za tvoje duhovnike te prosimo.
D: Naj se dviga, Gospod, naša molitev,
Vsi: kakor kadilo pred tvojim obličjem.
Pesem: Bodi hvaljeno češčeno
2. Zahvala
a) Zahvala za sveto cerkev
Prvo berilo: Jn 15, 1-16
1 »Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je vinogradnik. 2 Vsako mladiko na meni, ki ne rodi
sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. 3 Vi ste že čisti zaradi
besede, ki sem vam jo povedal. 4 Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama
roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. 5 Jaz sem trta, vi
mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete
storiti ničesar. 6 Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši. Te
mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. 7 Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v
vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. 8 V tem je poveličan moj Oče, da obrodite
obilo sadu in postanete moji učenci. 9 Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil.
Ostanite v moji ljubezni! 10 Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni,
kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni. 11 To sem
vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. 12 To je moja
zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. 13 Nihče nima večje ljubezni, kakor
je ta, da dá življenje za svoje prijatelje. 14 Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam.
15 Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar; vas sem
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imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. 16 Niste vi mene
izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad
ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu.
D: Gospod, naš Bog, zahvalimo se ti, da si nam dal sveto Cerkev.
Vsi: ki je potujoče Božje ljudstvo in Božja družina.
D: Njena glava je Kristus v nebesih, ona je pa njegovo telo, ki ga oživlja Sveti Duh.
Vsi: Cerkev je nevesta brezmadežnega Jagnjeta.
D: Sezidal si jo na skalo in ji za poglavarja dal Petra, glavo zbora apostolov.
Vsi: Za njim jo vodi papež z zborom škofov po vsem svetu.
D: Ti v tvoji Cerkvi izvršujejo sveto službo: Cerkev posvečujejo, učijo in vodijo.
Vsi: da bi bilo vse Božje ljudstvo sveto in bi se ob koncu združilo s Cerkvijo v nebesih.
D: Zahvalimo se ti, Gospod, da boš pri svoji Cerkvi ostal vse dni do konca sveta.
Vsi: Zahvalimo se ti za vse milosti, ki nam jih po materi Cerkvi deliš.
D: O Bog, čigar milosrčnost je neizmerna in dobrotljivosti zaklad neskončen, tvojemu
premilostnemu veličastvu se zahvalimo za podeljene darove in tvoje usmiljenje vedno
prosimo: ne zapusti njih, katerim na njih prošnje podeljuješ, česar žele, marveč jih pripravi za
prihodnja darila. Po Kristusu, Gospodu našem.
Vsi: Amen.
b) Zahvala za sveto daritev
Drugo berilo: 1 Kor 11, 26-29
26 Kajti kolikorkrat jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride.
27 Kdor bo torej nevredno jedel ta kruh in pil ta Gospodov kelih, se bo pregrešil nad
Gospodovim telesom in krvjo. 28 Naj torej vsak sebe presodi in tako jé od tega kruha in pije
iz keliha, 29 kajti kdor jé in pije, jé in pije svojo obsodbo, če ne razpoznava telesa.
D: Jezus, večni veliki duhovnik, zahvalimo se ti, da si nam dal presveto daritev, skrivnost vere.
Vsi: Z njo po mašnikovih rokah ponavljaš, kar si storil pri zadnji večerji.
D: Z njo skrivnostno ponavljaš svojo daritev na križu, iz katere tečejo vsi studenci milosti.
Vsi: Z njo s Kristusom vsi darujemo Očetu Božjo žrtev, z njo darujemo tudi sebe in svoje
življenje.
D: Po njej te vredno slavimo in se ti vedno zahvaljujemo z množico angelov in v občestvu
svetih.
Vsi: Po njej se skrivnostno združujemo s teboj in se vate spreminjamo.
D: Po njej se vse tvoje ljudstvo povezuje v eno telo.
Vsi: Iz nje tvoja Cerkev živi in raste v slavo Očetovo.
D: Jezus, naš veliki duhovnik, za tvojo ljubezen in za vse milosti, ki izvirajo iz maše, se ti
prisrčno zahvaljujemo.
Vsi: Obžalujemo, da smo presveto daritev doslej premalo cenili in tako veliko milosti
zamudili.
D: Prosimo odpuščanja tudi za tiste člane tvoje družine, ki ob nedeljah in praznikih ne
prihajajo k maši.
Vsi: Prizanesi, Gospod, prizanesi svojemu ljudstvu.
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D: Da se ti za mašo bolje zahvalimo, jo hočemo odslej darovati v duhu združeni s teboj in z
mašnikom.
Vsi: da bo njegova in naša daritev prijetna Bogu Očetu vsemogočnemu, v hvalo in čast
tvojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej tvoji sveti Cerkvi.
c) Zahvala za duhovnike
Tretje berilo: Lk 6, 12-23
12 Tiste dni je šel na goro molit in vso noč je prebedel v molitvi k Bogu. 13 Ko se je zdanilo, je
poklical k sebi svoje učence in si jih je izmed njih izbral dvanajst, katere je imenoval tudi
apostole: 14 Simona, ki ga je imenoval tudi Peter, njegovega brata Andreja, Jakoba, Janeza,
Filipa, Bartolomeja, 15 Mateja, Tomaža, Jakoba, Alfejevega sina, Simona s priimkom
Gorečnik, 16 Juda, Jakobovega sina, in Juda Iškarijota, ki je postal izdajalec. 17 Potem je šel z
njimi dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob njem je bila velika množica njegovih učencev in
silno veliko ljudstva iz vse Judeje in Jeruzalema ter iz tirskega in sidónskega primorja. 18 Prišli
so, da bi ga poslušali in bi jih ozdravil njihovih bolezni. Tudi tiste, ki so jih nadlegovali nečisti
duhovi, je ozdravljal. 19 Vsa množica se ga je poskušala dotakniti, kajti iz njega je izhajala moč
in ozdravljala vse.
20 Jezus se je ozrl po svojih učencih in govoril: »Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje
kraljestvo. 21 Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti
smejali se boste. 22 Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili ter vaše
ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega! 23 Razveselite se tisti dan in poskočite od sreče,
kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki.
D: Jezus, večni veliki duhovnik, zahvalimo se ti, da si nam dal duhovnike, svoje namestnike,
da med nami izvršujejo tvojo pastirsko službo.
Vsi: Posvetil si jih, da med nami oznanjajo tvoj evangelij, da zbirajo Božjo družino k sveti
Božji službi in nas v Svetem Duhu vodijo k Očetu.
D: Tvoji služabniki so in delivci svetih skrivnosti. Med nami ponavzočujejo škofa in so njegovi
sodelavci.
Vsi: Naj bodo z našim višjih pastirjem ena družina, naj si bodo med seboj bratje, pripravljeni
za vsako medsebojno pomoč. Naj bodo nam vernikom dobri očetje, pripravljeni, da se
darujejo za svoje ovce.
D: Tako naj bo tvoja Cerkev vidna med nami
Vsi: v Svetem Duhu v slavo Očetovo.
D: Za vse milosti, ki nam jih deliš po duhovnikih, se ti, Gospod, iz srca zahvaljujemo.
Vsi: Povrni milostno, Gospod, vsem duhovnikom, ki nam zavoljo tvojega imena kaj dobrega
store, z večnim življenjem. Amen.
3. Molimo v spravo za žalitve
D: Gospod Jezus Kristus, večni veliki duhovnik, tvoja velika ljubezen te je nagnila, da po
mašnikih svoje odrešenje nadaljuješ do konca sveta.
Vsi: Za svojo ljubezen pa prejemaš mnogo nehvaležnosti.
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D: Mrzli in brez spoštovanja so mnogi tudi do tvojih služabnikov, ki si jih postavil za delivce
svojih skrivnosti. Nekateri jih v svoji nevednosti celo zaničujejo.
Vsi: S potrtim srcem klečimo pred teboj in te ponižno prosimo:
D: Preljubi Zveličar! V imenu tvoje Cerkve in združeni z vsemi tvojimi duhovniki, ki te prosijo
usmiljenja za grešni svet, kličemo:
Vsi: Jezus, bodi nam milostljiv! Jezus, usmili se nas! Odpusti nam naše grehe!
D: Usmili se, dobri Pastir, tudi vseh nesrečnih duhovnikov, izgubljenih sinov, ki so zašli na
kriva pota, in žalijo tebe in tvojo Cerkev.
Vsi: Daj jim milost, da bodo svojo zmoto spoznali in se vrnili v Očetovo hišo.
D: Reši jih iz teme, Gospod.
Vsi: In privedi jih k luči, da popravijo škodo, ki so jo storili s svojo nezvestobo.
D: Nebeški Oče! Zaradi daritve, ki jo duhovniki opravljajo, prizanesi svojemu ljudstvu,
Vsi: ki ga je tvoj Sin odkupil s svojo dragoceno krvjo.
D: O Bog, ki te greh razžali in pokora potolaži, ozri se milostno na molitve svojega ljudstva, ki
te ponižno prosi; in odvrni šibe svoje jeze, ki jih za svoje grehe zaslužimo.
Vsi: Amen.
4. Prošnje
a) Molimo za vse stopnje duhovnikov
D: Vsemogočni, večni Bog, ki tvoj Duh posvečuje in vodi vse telo Cerkve, usliši nas, ko
prosimo za duhovnike,
Vsi: da ti bodo po tvoji milosti na vseh različnih stopnjah zvesto služili.
D: Jezus, voditelj apostolov! Pri zadnji večerji si v slovesni velikoduhovniški molitvi Očeta
prosil za svoje apostole.
Vsi: Dovoli nam, da s tvojimi besedami molimo za vse stopnje duhovnikov.
(Jezusove besede bere duhovnik oz. bralec, vsi odgovarjajo)
D: Sveti Oče, ohrani v svojem imenu katere si mi dal, da bodo eno, kakor midva.
Vsi: Sveti Oče, ohrani jih, da bodo eno.
D: Jaz sem jim izročil tvoj nauk, a svet jih je sovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od
sveta. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak, da jih varuješ hudega.
Vsi: Sveti Oče, varuj jih hudega.
D: Od sveta niso, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v resnici; tvoja beseda je resnica.
Vsi: Posveti jih v resnici.
D: Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz nje poslal v svet. In zanje se jaz posvečujem, da
bodo tudi oni posvečeni v resnici.
Vsi: Naj bodo posvečeni v resnici.
D: A ne prosim samo zanje, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi vame verovali, da
bodo vsi eno, kakor ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bodo tudi oni v nama eno, da bo svet
veroval, da si me ti poslal.
Vsi: Da bodo vsi eno, da bo svet veroval, da si me ti poslal.

5

b) Molimo za papeža
D: Jezus, nevidni poglavar Cerkve
Vsi: prosimo te za najvišjega pastirja, voditelja Božjega ljudstva.
D: Ti sam si molil za svojega namestnika, za prvega papeža Petra.
Vsi: Prosimo te za njegovega naslednika, našega papeža Frančiška.
D: Njemu si dal najvišjo oblast, njemu si dal ključe nebeškega kraljestva.
Vsi: Varuj ga, vodi in blagoslavljaj ga.
D: Postavil si ga za pastirja svoji Cerkvi.
Vsi: Prosimo te, da bo to, kar je tebi prijetno s tvojo pomočjo želel in z vso močjo izvrševal.
c) Molimo za škofa
D: Jezus, dobri pastir in vodnik naših duš!
Vsi: Spomni se vrhovnega pastirja naše škofije, škofa….
D: Dal si mu Svetega Duha, Duha resnice.
Vsi: Gospod, posveti ga v resnici.
D: Naj bo skrben varuh svojim vernikom, ki so mu v Svetem Duhu izročeni.
Vsi: Gospod, daj mu razumnost, ljubezen in srčnost v sveti službi.
D: Pošlji mu zvestih sodelavcev v tvojem vinogradu,
Vsi: da bodo mnogo duš pripeljali k tvojemu Srcu.
D: Daj, da bo pastir po tvojem zgledu in da bo živel samo za svojo sveto službo.
Vsi: Naj tistim, čez katere je postavljen, z besedo in dejanjem koristi in tako s čredo, ki mu je
izročena, doseže večno življenje.
D: Naj se uresničuje v naši škofiji tvoja velikoduhovniška molitev: da bomo s škofom vsi eno,
kakor sta ti in tvoj Oče eno.
Vsi: Gospod, daj da se ljubimo med seboj, kakor si ti nas ljubil.
č) Molimo za duhovnike
Četrto berilo: Mt 5, 13-16
13 »Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se vrže
proč in jo ljudje pohodijo. 14 Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti.
15 Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem,
ki so v hiši. 16 Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili
vašega Očeta, ki je v nebesih.«
D: O Bog, ki si svojega Sina od vekomaj ljubil in si hotel, da je za grehe vsega sveta postal
veliki duhovnik in obenem zveličavna daritev, prosimo, razlij svojega Svetega Duha na svoje
služabnike, mašnike Svete Cerkve.
Vsi: Daj, da bo vedno večja gorečnost njih, ki darujejo presveto daritev in skrbe za zveličanje
duš.
D: Jezus, naš veliki duhovnik, naj vsa ljubezen in pomoč in blago sočutje tvojega presvetega
Srca posvečuje življenje in delovanje tvojih duhovnikov
Vsi: posebno v službi svetega oltarja.
D: Gospod, dobrih duhovnikov nam daj,
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Vsi: pastirjev, ki bodo zvesto pasli tvojo čredo in s krotkostjo Jagnjeta premagali volkove.
D: Gospod, svetih duhovnikov nam daj,
Vsi: ki bodo, ožarjeni z ognjem tvoje ljubezni, iskali le tvojo čast in zveličanje duš.
D: Gospod, gorečih duhovnikov nam daj,
Vsi: ki nas bodo v trpljenju tolažili in v omahljivosti krepili.
D: Gospod, duhovnikov apostolov nam daj,
Vsi: ki bodo sol zemlje in luč sveta.
D: Gospod, dobrih redovnikov nam daj,
Vsi: ki ti bodo služili v resnični pravičnosti in svetosti.
D: Gospod, daj nam duhovnikov in redovnikov po svojem Srcu,
Vsi: ki bodo pripravljeni dati tudi svoje življenje za svoje ovce.
D: Sprejmi, Gospod, naše molitve in našo ljubezen do svetega Rešnjega telesa, in daj
duhovnikom, ki so se s sveta ločili, za njih delo, ki so ga vršili za zveličanje duš, popolno
plačilo in večni pokoj.
Vsi: Amen.
Pesem: Hvali svet Odrešenika.
d) Molimo za duhovniške poklice
Peto berilo: Mt 9, 36-38
36 Ko je zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce,
ki nimajo pastirja. 37 Tedaj je rekel svojim učencem: »Žetev je obilna, delavcev pa malo.
38 Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev.«
D: Vsemogočni, večni in milostni Bog, pokaži nam svojo neizmerno milosrčnost,
Vsi: usmili se našega naroda, ki v svojih težavah k tebi kliče.
D: Tvoj Sin je naročil, naj prosimo, da pošlji delavce na svojo žetev.
Vsi: Z zaupanjem te zato prosimo, daj nam v svoji neizmerni dobroti mnogo svetih
služabnikov, pravih duhovnikov po svojem svetem Srcu, da bodo pastirji naših duš.
D: Vzemi iz našega naroda in tudi iz naše župnije tiste, za katere veš, da bodo kot pravi
apostoli neutrudno delali in se radostno žrtvovali
Vsi: za tvojo slavo, za sveto katoliško Cerkev in za naše zveličanje.
D: Prosimo, Gospod, pošlji delavce na svojo žetev, da se bodo vedno spolnjevale tvoje
zapovedi in se bo povsod obnavljala tvoja daritev.
Vsi: Blagor njim, ki prebivajo v tvoji hiši, Gospod. Vedno naj te hvalijo.
D: Milostno se ozri na molitve svojega ljudstva, Gospod, da bo raslo število tistih, ki jih kličeš
v sveto duhovniško službo.
Vsi: Daj, da se pomnoži število oskrbnikov tvojih skrivnosti in da ti zvesto vztrajajo v svojem
poklicu.
D: Daj nam milost, da tudi v naših družinah vzklijejo duhovniški in redovniški poklici.
Vsi: Pomagaj nam, da jih z zgledom krščanskega življenja podpiramo, da ne omagajo, marveč
pridejo do tvojega oltarja.
D: O Bog, ki nočeš smrti grešnika, marveč da se spokori in živi, ponižno te prosimo, daj svoji
Cerkvi zadosti mašnikov, ki se bodo kot zvesti Gospodovi delavci za neumrljive duše resnično
in popolnoma darovali. Ki živiš in kraljuješ na vekov veke.
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Vsi: Amen.
D: Gospod Jezus, pomnoži število duhovnikov svete Cerkve.
Vsi: Gospodar žetve, pošlji delavce na svojo žetev.
Pesem: O Marija naša ljuba mati
5. Priporočimo duhovnike Mariji
D: Presveta Devica in Mati velikega duhovnika Jezusa! Po križem si postala mati vseh
duhovnikov.
Vsi: Ponižno te prosimo, izprosi vsem duhovnikom pravo modrost, pobožnost in svetost.
D: Daj, da bodo v prisrčnem medsebojnem soglasju in v edinosti s svojimi škofi obdelovali
Gospodov vinograd.
Vsi: Tvoja mogočna priprošnja naj jih varuje vsega hudega.
D: Naj svete skrivnosti opravljajo vedno s čisto vestjo.
Vsi: Oživi v njihovih srcih ljubezen do Jezusa in do neumrljivih duš.
D: O Marija, dobra mati duhovnikov, varuj vse duhovnike v nevarnosti njih svetega poklica.
Vsi: Vodi z materinsko roko tudi uboge duhovnike, ki so zašli, nazaj k dobremu Pastirju.
D: Daj, da spoznajo svojo zmoto, in se vrnejo v objem Kristusa, prijatelja in Pastirja
Vsi: in popravijo škodo, ki so jo storili Cerkvi, njegovi nevesti. Amen.
Sklepna molitev
D: Preljubi Odrešenik! Tvoja obljuba, da nam bo nebeški Oče dal vsega, karkoli bomo prosili
v tvojem imenu, nas tolaži. Nismo se zanašali na svojo pravičnost, ampak na tvoje usmiljenje,
ko smo prosili za tvojo sveto Cerkev in njene služabnike.
Vsi: Spomni se, Gospod vseh duhovnikov, živih in mrtvih, ki so kdaj skrbeli za naše duše.
D: Spomni se, Gospod, tudi vseh tvojih vernikov: daj, da bodo živeli po naukih tvojih
služabnikov.
Vsi: Spomni se tudi nevernikov. Pošlji jim oznanjevalcev resnice, da spoznajo tebe, pravega
Boga.
D: Presveto Srce Jezusovo,
Vsi: pridi k nam tvoje kraljestvo.
D: Naša ljuba Gospa presvetega zakramenta,
Vsi: prosi za nas.
D: Hvaljeno in češčeno naj vedno bo
Vsi: presveto Rešnje telo.
D: Zdaj in vekomaj.
Vsi: Amen.
Blagoslov z Najsvetejšim
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