POŠLJI DELAVCE NA SVOJO ŽETEV

MOLITVENA URA ZA DUHOVNE POKLICE – petek, 24.4. 2015
pripravil Simon Kvaternik
Pesem ob izpostavitvi Najsvetejšega
UVODNA MOLITEV (eden ali več bralcev)
Gospod Jezus, tukaj pred teboj sem, ker si mi ti tako naročil. V tem posvečenem času
molitve prosim tebe, »Gospodarja žetve, da pošlji delavce na svojo žetev« (Mt 9,38),
kakor ti sam želiš.
Če ne bi bila to tvoja želja in skoraj zapoved, bi morda nikoli ne izrazil te prošnje.
Vedno molim zase in za svoje potrebe. Včasih molim za svoje bližnje, ki česa
potrebujejo. Redko te prosim za nekaj, kar nima nikakršne povezave z menoj. Če pa
malo pomislim, je moja molitev za tvoje učence – duhovnike – tudi molitev zame.
Učenci, ki jih boš ti poslal, bodo namreč tudi meni prinesli sporočilo tvoje besede in
tvoje ljubezni.
Razsvetli me, Gospod, ker ne vem, kako in kaj naj molim. Pošlji svojega Svetega Duha,
da me razsvetli in prečisti mojo molitev, da bo ponižna in preprosta.
Gospod, zelo bi bil srečen, ko bi mogel s teboj govoriti in te videti, kakor so te videli
apostoli in kakor te je videla tvoja Mati.
Gospod, srečen bi bil, ko bi mogel slišati tvoje besede in pričevati o tvojih delih.
Vendar, Gospod, pridi sedaj k meni, nahrani me s svojim Duhom, s svojo močjo, pod
podobo kruha – da se ti ne bom bal približati.
Verujem, Gospod, da si resnično navzoč v presvetem Zakramentu, v podobi kruha, ki
me krepi na potovanju k tebi.
Verujem, Gospod, vendar pomnoži mojo vero, vsaj do velikosti gorčičnega zrna.
Verujem, da si sedaj z menoj, da me poslušaš, da govoriš mojemu srcu brez besed.
Vem, Gospod, da ne zaslužim biti v tvoji navzočnosti. Ti si moj Stvarnik, ki si me
ustvaril iz nič, vendar se ti bližam z vero v tvojo dobroto in usmiljenje. Prihajam
»bolan k svojemu Odrešeniku, lačen in žejen k izviru življenja, potreben kralja neba,
stvar k svojemu stvarniku, opustošen k svojemu tolažniku« (Hoja za Kristusom, IV,2).
Zaradi svojih grehov, zaradi svoje nevrednosti in zlobnosti ne zaslužim biti v tvoji
navzočnosti, vendar me tvoj glas vabi: »Ne bojte se. Jaz sem … Pridite k meni vsi, ki

ste utrujeni in obteženi, in našli boste mir svojim dušam … Učite se od mene, ker sem
krotak in ponižnega srca.« Sprejemam tvoj klic in prihajam k tebi, da me poučiš.
Prihajam prosit delavcev za tvoj vinograd in tvojo žetev.

Marija, Mati duhovnikov, bodi ob meni. Bodi prva s svojo priprošnjo in prejmi iz srca
svojega Sina milost, da pošlješ v svet duhovnike ter može in žene, posvečene tebi in
kraljestvu tvojega Sina.

Kratka tišina
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Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 19,25–30)
Poleg Jezusovega križa pa so stale
njegova mati in sestra njegove matere,
Marija Klopájeva in Marija Magdalena.
Ko je Jezus videl svojo mater
in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil,
je rekel materi: »Žena, glej, tvoj sin!«
Potem je rekel učencu: »Glej, tvoja mati!«
In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi.
Nato je Jezus, ker je vedel, da je že vse izpolnjeno,
in da bi se izpolnilo Pismo, rekel: »Žejen sem.«
Tam je stala posoda, polna kisa.
V kis namočeno gobo so nataknili na hizop
in mu jo podali k ustnicam.
Ko je Jezus vzel kisa, je rekel: »Izpolnjeno je.«
In nagnil je glavo in izročil duha.
PREMIŠLJEVANJE
Včasih rabimo besedi »žejen sem«, kadar želimo poudariti, da nekaj resnično želimo,
da brez tistega preprosto ne moremo. Žeja mora biti potešena, drugače bomo umrli.
Ko Jezus na križu pravi »žejen sem«, želi, naj vsak izmed nas pride k njemu in sodeluje
v obilju odrešenja, ki nam ga je prinesel. Želi, da njegovo delo ne bi šlo v nič in zato
ga žeja po dušah.
Kristus gleda s križa. Naredil je, kar je moral narediti. Njegovo telesno življenje na
zemlji je končano. Žeja ga po tistih, ki bodo prišli in ob vznožju križa ne bodo iskali le
svoje odrešenje, ampak bodo to, kar so našli pri njem, ponesli tudi drugim. Žeja ga po
apostolih.
Ko pravi »žejen sem«, želi reči: vzemi to, kar si prejel, in širi dalje; ne dopusti, da bi jaz
trpel zaman.
Žeja ga po dušah. S križa nam govori: Moje človeško življenje je končano, to pa,
zaradi česar sem prišel, je šele na začetku. Žeja ga po nas, da bi prišli k njemu, postali
njegovi učenci in njegova navzočnost v svetu. Želi, da se njegovo sporočilo ne bi
ustavilo pri nas, da ne bi bili nemi kristjani, ki ne govorijo Božjih besed, ki ne širijo
Božjega sporočila, ki so gluhi za potrebe sveta.
Ko je bil svet v grehu, se Jezus ni oklepal svojega božanstva. Vsemu se je odrekel in
sprejel življenje človeka. Ali zmorem to tudi jaz? Sem sposoben začutiti žejo ljudi okoli
sebe? Ali pa so morda njihove potrebe in grehi sveta zame izgovor, češ da sem kakor
farizeji ločen od drugih in bolj svet kakor oni?
Ali slišimo jok ljudi? Kdo jih bo poučil? Kdo jim bo prinesel upanje? Kdo jim bo
prinesel tolažbo in olajšanje v življenju, ki je pogosto polno udarcev in bolečine? Ali
slišimo Kristusa, ko namesto njih govori »žejen sem« in nas kliče iz naše oholosti in
občutka premoči? Ali nas bo moral Kristus prisiliti, da bomo služili in prinašali
evangelij vsem, ki so ga žejni, čeprav se tega ne zavedajo?
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Ko nam Jezus na križu pravi »žejen sem«, govori tudi v imenu ljudi, ki čakajo na nas.
Ali mi bo rekel, ko se bo moje življenje končalo: »Žejen sem bil in si mi dal piti« ali:
»Kje si bil, ko sem bil žejen? Ali si mislil na druge ali le nase?«

Kratka tišina in pesem
MOLITEV ZA DUHOVNIKE
Voditelj: Gospod Jezus, iz ljubezni do človeka si ostal z nami pod podobama kruha in
vina. Ko te častimo, ti izkazujemo svojo vero, ljubezen, hvaležnost. V tvoje roke
izročamo vse, kar smo in kar imamo.
V občestvu s tvojo Materjo smo tukaj z željo, da bi se srečali s teboj, prijateljem naše
duše in lučjo našega življenja. V čudovitem delu stvarjenja odkrivamo tvojo moč in
slavo tvojega veličastva, v evharistiji pa doživljamo radost tvoje ponižne navzočnosti,
skrite v zakramentu, razodete pa v vsakem srcu, ki veruje.
Predte smo prišli z vero. Izročamo ti svojo molitev za vse ljudi, za vse duhovnike, za
vse, ki živijo posvečeno življenje. Gospod in Gospodar žetve, na poseben način te
želimo prositi, da pošlješ svetih duhovnikov in redovnikov, ki bodo poželi, kar si
posejal v dušah.
Vsi: Potrebujemo te, Gospod.
Voditelj: Gospod, potrebujemo ljudi, ki nam bodo govorili o tebi; ljudi, ki bodo
potovali po svetu in oznanjali tvoj evangelij; ljudi, ki nas bodo v tvojem imenu
blagoslavljali; ljudi, ki nam bodo delili tvoje usmiljenje. Svet in Cerkev te potrebujeta,
Gospod. Ponižno in iskreno te prosimo, pošlji nam posvečenih mož in žena, ki bodo
luč v temi tega sveta in sol, ki nas bo osvobajala pokvarjenosti greha in zla.
Vsi: Gospod, pošlji delavcev na svojo žetev.
Voditelj: Ko se ti je množica, ki je šla za teboj, zasmilila in ko si videl vse ljudi vseh
časov, ki na poti k tebi potrebujejo pastirje, si naročil, naj molimo. Poslušaj naše
ponižne molitve.
Vsi: Gospod, pošlji nam pastirjev po svojem srcu.
Voditelj: Duhovnik je drugi Kristus. Z vero lahko v duhovniku vidimo Gospoda, ki z
nami hodi skozi zgodovino. Spoštujemo ga, ker gledamo v njem Jezusa Kristusa.
Gospod, med nami izbiraš nekatere, da obhajajo vzvišeno skrivnost evharistije, večno
ljubezen skozi zgodovino, da v tvojem imenu odpuščajo grehe, da v imenu Presvete
Trojice rešujejo, posvečujejo vsakega človeka in vse človeštvo.
Vsi: Hvala ti, Gospod, za dar duhovništva, ki si ga podaril Cerkvi.
Voditelj: Možje in žene v posvečenem življenju so vse zapustili, da bi v popolni
ljubezni hodili za teboj, največjo Dobroto. Iz ljubezni do tebe darujejo svojo svobodo.
Kolikor morejo, izražajo svojo pripadnost in ljubezen do tebe. Na poti darovanja
hodijo za teboj v uboštvu. Velika je njihova velikodušnost in njihovo posvečeno
življenje je velik dar Cerkvi.
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Vsi: Gospod, pošlji Cerkvi nove redovnike in redovnice.
Voditelj: Tvoji misijonarji v najbolj oddaljenih krajih sveta včasih v preganjanju in z
velikim tveganjem oznanjajo evangelij ljudem, ki še niso slišali zate. Doživljajo
osamljenost, izčrpanost in nerazumevanje. Vse to radi prenašajo, da bi se v srcih
ukoreninila ljubezen do Boga.
Vsi: Gospod, pošlji Cerkvi misijonarjev.
Voditelj: Gospod, verujemo v tvojo obljubo »Jaz sem z vami vse dni, do konca sveta«.
Ti si z nami. Nikoli ne nehaš klicati mož in žena, da bi hodili po tvojih stopinjah. Še
naprej ponavljaš besede, ki so spremenile življenje mnogim: »Hodi za menoj.«
Pomagaj tistim, ki jih kličeš, da svojega srca ne bodo zaprli pred tvojim klicem, ampak
bodo odgovorili kakor prerok Izaija: »Tukaj sem, pošlji mene.«
Vsi: Podari vsem, ki si jih poklical, velikodušnost, vero in pogum.
Voditelj: Gospod, obnovi vsem svojim duhovnikom ljubezen do tebe in tvoje Cerkve:
gorečim in malodušnim; tistim, ki se borijo, in tistim, ki te strastno ljubijo; vsem, ki so
izgubili upanje. Naj v njihovem življenju zasvetijo poslušnost, potrpežljivost, čistost,
dobrohotnost, razumevanje, hrepenenje po reševanju duš, ponižnost in preprostost.
Vsi: Podari nam duhovnike po svojem srcu.
Voditelj: Gospod, navdihuj in pomagaj duhovnikom, ki delujejo v semeniščih in
vzgojnih hišah. Naj po njihovem delu Cerkev dobi nove svetnike, učitelje, mučence,
apostole – nove pričevalce, ki bodo uresničevali novo evangelizacijo.
Vsi: Gospod, pošlji nam svetih duhovnikov.
Voditelj: Gospod, prosimo te za vse, ki se posvečajo delu za nove duhovne poklice in
zanje skrbijo. Naj nikoli ne nehajo metati svojih mrež v Kristusovem imenu. Naj
skrbijo, da bo imela Cerkev dovolj poklicev in bo mogla izpolnjevati svoje poslanstvo.
Vsi: Gospod, potrebujemo tvoje duhovnike, prosimo, pošlji nam jih.
Voditelj: Sovražnik naših duš dobro ve, kaj vsak duhovnik naredi za Cerkev, zato
neprestano nastavlja pasti tistim, ki jih je Kristus poklical. Skuša jih s strahopetnostjo,
sebičnostjo in lenobo. Poklicani morajo premagovati vpliv sveta in lastne strasti.
Prosimo te, Gospod, utrdi jih in jim podari velikodušnost in pogum, da bodo odločno
zavrgli vse, kar ogroža njihovo zvestobo.
Vsi: Gospod, pomagaj tistim, ki jih kličeš v svojo službo.
LITANIJSKI VZKLIKI
Voditelj: Kakor si poklical Abrahama, naj postane oče mnogih narodov,
Vsi: - navdihni mlade, da odgovorijo tvojemu klicu.
Voditelj: Kakor si poklical Mojzesa, ki je pasel črede Jitrovih ovac,
Vsi: - podari vredne pastirje svoji čredi tudi danes.
Voditelj: Kakor si poklical Arona, naj služi v tvojem svetišču,
Vsi: - pokliči ljudi za služenje svoji Cerkvi.
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Voditelj: Kakor si govoril Samuelu in ga budil s svojim klicanjem,
Vsi: - odpri ušesa svojim izvoljencem.
Voditelj: Kakor si med duhovniki izbral velikega duhovnika,
Vsi: - tako jih pokliči tudi sedaj, da darujejo sveto in živo daritev.
Voditelj: Kakor je prerok Elija mazilil Elizeja,
Vsi: - jim podari moč, da bodo hodili za teboj, ne da bi se ozirali.
Voditelj: Kakor si očistil ustnice preroka Izaija,
Vsi: - prečisti vse, ki se pripravljajo za duhovniško ali redovniško življenje.
Voditelj: Kakor si poklical Jeremija že v materinem naročju,
Vsi: - pošlji mlade, da bodo oznanjali tvojo besedo.
Voditelj: Kakor si podaril pogum svetemu Pavlu,
Vsi: - napolni srca vseh s Kristusovo ljubeznijo.
Voditelj: Kakor si poslal apostole, naj bodo Kristusovi poslanci,
Vsi: - pošiljaj tudi danes goreče oznanjevalce.
Voditelj: Po blaženem vzoru svetih Petra in Pavla,
Vsi: - naj semeniščniki zorijo v tebi.
Voditelj: Žetev je velika, delavcev pa malo,
Vsi: - Gospod, pošlji delavce na svojo žetev.
Voditelj: Pošlji nam, Gospod,
Vsi: - duhovnike po svojem srcu.
Voditelj: Gospod, smilila se ti je množica brez pastirja,
Vsi: - Gospod, pošlji delavce na svojo žetev.
Voditelj: Za mlade, ki čutijo klic,
Vsi: - Gospod, daj jim velikodušnosti.
Voditelj: Za tebi posvečene,
Vsi: - Gospod, pomnoži njihovo ljubezen.
Voditelj: Za mlade, ki dvomijo v tvoj klic,
Vsi: - Gospod, podari jim gotovost.
Voditelj: Za vse, ki čutijo Božji klic, pa so še premladi,
Vsi: - Gospod, bodi z njimi.
Voditelj: Za semeniščnike in bogoslovce,
Vsi: - Gospod, podari jim vztrajnost.
Voditelj: Za duhovnike, ki so preizkušani,
Vsi: - Gospod, okrepi jih s svojo močjo.
Voditelj: Za goreče duhovnike,
Vsi: - Gospod, vžgi jih s še večjo ljubeznijo.
Voditelj: Za mlačne duhovnike,
Vsi: - Gospod, podari jim svojo svetost.
Voditelj: Za duhovnike, ki so žalostni,
Vsi: - Gospod, potolaži jih.
Voditelj: Za duhovnike, ki se čutijo osamljeni,
Vsi: - Gospod, bodi njihov spremljevalec.
Voditelj: Za misijonarje,
Vsi: - Gospod, napolni jih s svojo gorečnostjo.
Voditelj: Za mlade duhovnike,
Vsi: - Gospod spodbudi jih, da bodo z vso močjo iskali tvojo slavo.
Voditelj: Za starejše duhovnike,
Vsi: - Gospod, podpiraj jih v njihovem služenju.
Voditelj: Za svetega očeta Frančiška,
Vsi: - Gospod, razsvetljuj ga z nebeško lučjo.
Voditelj: Za našega (nad)škofa I.,
Vsi: - Gospod, naj bo tvoj zvesti častilec.
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Voditelj: Za vse škofe v Sloveniji,
Vsi: - Gospod, naj bodo modri voditelji duš.
Voditelj: Za naše župnike,
Vsi: - Gospod, naj bodo pravi pastirji za vse.
Voditelj: Za vse redovnike in redovnice,
Vsi: - Gospod, naj bodo v svetu znamenje radosti.
Voditelj: Za vse tiste, ki najbolj potrebujejo tvojo milost,
Vsi: - Gospod, usliši našo molitev.
Voditelj: Za tiste, ki so daleč od tebe,
Vsi: - Gospod, usliši našo molitev.
Voditelj: Za vse umrle škofe in duhovnike, redovnike, redovnice in misijonarje,
Vsi: - Gospod, podari jim svojo blaženost.
Voditelj: Jezus, večni duhovnik, vedno pošiljaj svoji Cerkvi nove duhovnike in
redovnike, pastirje po svojem srcu. Potrebujemo tvoje poslance. So orodje tvoje
milosti in ljubezni. V tvojem imenu nas tolažijo, hranijo naše upanje, krepijo našo vero
in našo ljubezen. Potrebujemo jih, ker potrebujemo tebe in tvojo ljubezen, Gospod.
Ne puščaj nas samih, Gospod. Pošlji delavce na žetev tega sveta. Pošlji ribiče, ki nas
bodo zbirali v mrežo tvojega usmiljenja. Ponižno in z vero te prosimo, pošlji pastirje
po svojem srcu. Žetev je velika. Delavcev je malo. Gospod, pošlji delavce v svojo
žetev. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi: - Amen.

Kratka tišina in pesem
MOLITEV ZA MLADE IN VSE, KI ČUTIJO DUHOVNI POKLIC (eden ali več bralcev)
Gospod Jezus, pred teboj razmišljam o življenju, o drugih, o sebi in o vsem, česar ne
razumem.
Rad bi delal velike stvari zate in za druge, da moj delež v zgodovini ne bo
nepomemben. Vem, da je v tebi življenje in resnica, zato prihajam, da v tebi potešim
žejo po resnici, dobroti in lepoti.
Danes na poseben način molim za vse mlade, ki v svojem srcu slišijo klic v
duhovništvo ali posvečeno življenje. Ni jim lahko zapustiti družino, svojega fanta ali
dekle ali druge ljudi, da bi hodili za teboj.
Veselim se tistih, ki so pripravljeni vse zapustiti in iti za teboj. Ti si zaklad, za katerega
se splača vse prodati. Po vsem svetu bodo oznanjali tvoj evangelij, s tvojo besedo
bodo blažili gorje mnogih, številnim bodo vrnili upanje.
Tolažili bodo žalostne, krepili slabotne, širili bodo tvojo milost in odpuščanje. Prosimo
te za mlade, ki te sedaj slišijo: podari jim velikodušnost, pogum, zaupanje in vero.
Gospod, ti napolnjuješ naše življenje, daješ nam smisel in nas delaš rodovitne. Podari
nam duhovnike po svojem srcu.
Dotakni se src mladih, da se ne bodo obotavljali zapustiti svojih mrež, ko se boš
ustavil na obali njihovega življenja; ko pokličeš po imenu tiste, ki jih od vekomaj nosiš
v svojem srcu; ko jih blago, a odločno nagovarjaš z besedami: »Hodi za menoj!«
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Ko nekdo zasliši ta tvoj klic, mu srce napolnita svetloba in mir. Vpraša se, kako to, da
je Bog med stotinami in tisoči mladih izbral prav njega.
Zakaj, Gospod? Zakaj prav njega? Kaj je v njem tako posebnega, da ga kot svojega
izbranega apostola kličeš, naj gre za teboj? Spomnimo se prvih apostolov. Kaj je bilo
posebnega v Petru, Jakobu, Janezu in Andreju …? Mar niso bili ljudje kakor drugi?
Mar niso grešili kakor vsi drugi? Mar niso bili slabotni, izdajalski in strahopetni kakor
vsi drugi? In vendar si jih izbral.
Očara nas misel, da se ti ubogi ribiči s Tiberijskega jezera niti malo niso obotavljali za
vedno zapustiti mreže na obali. Marsikomu pa je tako težko zapustiti družino,
udobnost doma, možnost dobre kariere, osebne načrte, svojo svobodo.
Bog nas priteguje s posebno močjo in vsak človek se zaveda, da je z Bogom srečen.
Vemo, da bo potešil našo žejo po večnosti in da bomo z njim zaznamovali svet, ko
bomo v njegovem imenu delali dobro. Vendar se bojimo. Strah nas je pustolovščine, s
katero tvegamo vse, čeprav vemo, da lahko dobimo vse.
Gospod, vsem nam podari velikodušnost, da bomo šli za teboj brez omahovanja. Naj
presekamo spone, ki nas zadržujejo, da ne moremo skozi življenje s teboj. Podari nam
moči in poguma. Vemo, da ne bomo imeli videnj, prikazovanj ali kaj podobnega. V
naši duši pa tvoj glas ne bo utihnil, nas ne bo nehal klicati: »Hodi za menoj!«
Gospod, koliko je mojih bratov in sester, ki te slabo poznajo, ki živijo brez upanja.
Njihovo življenje nima smisla, obremenjeni so z materialnim in ne razmišljajo o višjih
rečeh.
Sporočilo tvoje ljubezni ni prišlo do njih. Ne vedo, da jih neizmerno ljubiš. Nikoli niso
srečali duhovnika, ki bi jim oznanil evangelij, tvojo veselo novico.
PROŠNJE
1. Pošlji, Gospod, duhovnike, da bodo evangelizirali delavce; naj prinesejo tvoje
sporočilo pravičnosti in ljubezni voditeljem družbe, vsem, ki odločajo o drugih
ljudeh. Prosimo te, usliši nas.
2. Pošlji duhovnike, ki bodo prinesli tvojo resnico intelektualcem.
Prosimo te, usliši nas.
3. Pošlji duhovnike, ki bodo tolažili zavržene in zapuščene.
Prosimo te, usliši nas.
4. Pošlji duhovnike, ki bodo pomagali bolnim in umirajočim.
Prosimo te, usliši nas.
5. Pošlji duhovnike, ki bodo tvoj križ in odrešenje prinesli do najbolj oddaljenih
krajev sveta.
Prosimo te, usliši nas.
6. Pošlji duhovnike, ki bodo apostoli družin, ki bodo pomagali poročenim živeti čisto
ljubezen in krščansko vzgajati otroke.
Prosimo te, usliši nas.
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7. Pošlji duhovnike, ki bodo s svojo svetostjo in zgledom dajali svetu novo upanje.
Prosimo te, usliši nas.
8. Pošlji duhovnike, ki bodo tolažili žalostne.
Prosimo te, usliši nas.
9. Pošlji duhovnike, ki bodo zdravniki bolnih duš.
Prosimo te, usliši nas.
10. Pošlji duhovnike, ki bodo gradili družbo pravičnosti in ljubezni.
Prosimo te, usliši nas.

Kratka tišina
Pesem: V zakramentu vse svetosti
počastimo Jezusa,
v novi daje nam skrivnosti
Kruh življenja večnega;
v naših čutov pa slabosti
živa vera luč nam da..

Tebi, Oče, z ljubim Sinom,
čast pojo naj vse stvari;
Svetega Duha enako
naj slave jeziki vsi.
Troedinemu naj Bogu
slava vekomaj doni. Amen.

(pokaditev Najsvetejšega)
Duhovnik: Kruh iz nebes si nam podelil.
Vsi: Ki ima vso sladkost v sebi.
Duhovnik: Molimo. Jezus, naš Bog, v čudovitem zakramentu si nam zapustil spomin
svojega trpljenja in vstajenja. Daj nam, da bomo svete skrivnosti tvojega Telesa in Krvi
tako častili, da bomo prejemali vedno več sadov tvojega odrešenja, ki živiš in
kraljuješ vekomaj.
Vsi: Amen.

Blagoslov z Najsvetejšim.
SPRAVNA MOLITEV
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 najsvetejšem 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.
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