MOLITEV ZA KATEHISTE IN KATEHISTINJE
TER MLADE IN OTROKE, KI SO JIM ZAUPANI
Pripravil Ervin Mozetič – sobota, 25. 4. 2015

Pesem (SG 419, 1. in 2. kitica):

Jezus naj živi!
Moje duše hrepenenje, srca sveto koprnenje,
naj bo ljubi Jezus sam, njemu vse življenje dam.
Jezus naj živi, Jezus v meni naj živi!
Jezus naj živi!
V mojem srcu naj stanuje, vseh pregreh ga očiščuje;
naj kreposti vanj vsadi, rast nebeško jim deli.
Jezus naj živi, Jezus v meni naj živi!

Uvod:
P: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
V: Amen.
P: Gospod, človek se vprašuje: Čemu sem tu? Zakaj obstajam? Kaj moram storiti?
V: Gospod, naj najdemo smisel življenja in si postavimo cilj v tem svetu, v katerem
živimo.
P: Gospod, naj bomo srečni.
V: Željo po sreči si vpisal v našo naravo. Hvala ti za to!
P: Ustvaril si človeka kot moškega in žensko, po svoji podobi.
V: V njegovo naravo si vpisal poklic ter tudi zmožnost in odgovornost ljubezni in
občestva.
P: Ljubezen je izvirni in temeljni poklic vsakega človeškega bitja.
V: Gospod naj bomo vedno sposobni odgovoriti na tvojo, Stvarnikovo, ljubezen.
P: Samo tako bomo odgovorili pravilno na vprašanje poklica in dobili primerno
razrešitev.
V: Pomagaj nam to razumeti. Amen.
B: K pogovoru z Bogom je človek povabljen že od začetka svojega nastanka: Saj biva
le zato, ker ga je Bog iz ljubezni ustvaril in ga vedno iz ljubezni ohranjuje; in človek
tudi ne živi v polnosti skladno z resnico, če te ljubezni ne priznava svobodno in se ne
izroča svojemu Stvarniku. Iz tega dialoga ljubezni izhaja sposobnost vsake osebe, da
raste v skladu s svojimi značilnostmi in usmeritvami, ki jih je prejela kot dar in ki lahko
dajejo smisel zgodovini in temeljnim odnosom njenega vsakodnevnega bivanja, ko
stopa na pot polnosti življenja (sv. papež Janez Pavel II., Poslanica ob 38.

molitvenem dnevu za duhovne poklice).
trenutek tišine
Molimo za naše katehiste in katehistinje
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Pesem (SG 433, 1. in 2. kitica):

Mogočno se dvigni nam spev iz srca
v pozdrav Rešeniku, Vladarju sveta!
Kristus Kraljuj, Kristus zmaguj!
V hostiji sveti nam gospoduj.
Darujemo vdano ti svoje srce,
dejanja besede, vse misli, želje.
Kristus Kraljuj, Kristus zmaguj!
V hostiji sveti nam gospoduj!

P: Gospod, ne smemo misliti, da smo storili dovolj za ljubezen, če mislimo o ljudeh
okrog sebe dobro.
V: To je prazna naklonjenost, iluzija o prijateljstvu.
P: Gospod, če hočemo resnično ljubiti, moramo pozorno, sočutno in iznajdljivo
skrbeti najprej za ljudi okrog sebe, za tiste, ki so nam zaupani.
V: Skrb za druge je resnični sad ljubezni.
P: Gospod, ta skrb velikokrat boli, toda končno obrodi najlepše sadove.
V: Pomagaj našim katehistinjam in katehistom, da bodo sposobni ljubiti otroke, ki so
jim zaupani pri verouku.
P: Pa ne samo otroke, temveč tudi njihove starše, prijatelje, znance.
V: Naj najdejo moč v tvoji ljubezni.
P: Naj ponesejo oznanilo o tebi in o tvoji ljubezni mlajšim rodovom.
V: Naj otroci in mladi tudi zaradi njih dozorevajo v veri.
P: Gospod, zahvaljujemo se ti za katehiste in katehistinje v naših župnijah.
V: Pomagaj jim, da bodo vedno s pogumom sejali v mladih srcih resnico o Tebi.
P: Njihovo življenje in delo naj bo zagotovilo, da bo tvoja beseda vedno ostala med
nami.
V: Prosimo te, naj katehisti in katehistinje opravljajo svoje delo in poklicanost v
ljubezni.
P: Naj nosijo naše otroke in njihove družine v svojem srcu.
V: Naj bodo sposobni z njimi in zanje moliti, trpeti in se veseliti.
P: Naj odgovorno opravljajo svoje poslanstvo.
V: Amen!

P: Zmolimo desetko rožnega venca, Ki je oznanjal božje kraljestvo.
B: V začetku vsake poklicanosti je Emanuel, Bog z nami. On nam razodeva, da ne
gradimo sami svojega življenja, ker Bog hodi z nami sredi naših vzponov in padcev
ter, če želimo, tke z nami čudovito zgodbo ljubezni, edinstveno in neponovljivo ter
istočasno skladno s celim človeštvom in stvarstvom. Odkriti navzočnost Boga v
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svojem življenju in se ne več počutiti sirote, ampak se zavedati, da imamo Očeta,
kateremu se lahko popolnoma zaupamo: to je velik preobrat, ki spremeni golo
človeško obzorje in vodi človeka, da bo razumel, da ne more v polnosti najti sam
sebe razen z odkritosrčno daritvijo samega sebe (sv. papež Janez Pavel II., Poslanica

ob 38. molitvenem dnevu za duhovne poklice).
trenutek tišine
Molimo za naše otroke in mlade
Pesem (SG 157, 2. kitica):

Povsod Boga, naši mladini,
naj sveta vera jo blaži;
naj daje moč mladim naporom,
za vzore svete jo vzgoji.
Svoj blagoslov, Marija,
pošlji iz rajskih dalj.
Povsod Boga, on je naš Oče,
povsod Boga, on je naš Kralj!

P: Jezus, ti si rekel: karkoli boste prosili v mojem imenu, bom storil. Mi verujemo, da
si ti v Očetu in Oče v tebi. Zato se po tebi obračamo k nebeškemu Očetu in te
prosimo za naše otroke in mlade.
V: Ti si jih ustvaril in jih ljubiš s posebno ljubeznijo.
P: Pomagaj jim, da bodo uporabljali svoje sposobnosti, ki si jim jih podaril, pri
uresničevanju tvojega poslanstva, da pridemo vsi k Očetu.
V: Dajaj jim moči, da bodo otroci in mladi polni ustvarjalnih načrtov in plemenitih
dejanj.
P: Vodi jih, da bodo spoznali, da si ti Pot, Resnica in Življenje.
V: Naj se otroci in naši mladi vedno odločajo v skladu s tvojo voljo.
P: Posebej te prosimo za tiste mlade, ki si jih izbral za duhovniško ali redovniško
službo.
V: Daj jim svojega Duha, da bodo ta klic prepoznali in ga v življenju uresničili.
P: Daj jim duha širokosrčnosti, da bodo odgovorili na tvoj klic in služili tebi v bratih
in sestrah.
V: Gospod, otroke potrebujemo, ker nas vodijo k Bogu, k božjemu kraljestvu.
P: Zahvaljujemo se ti za lepoto tolikih otrok, predvsem pa bolnih otrok, ki so še
posebno lepi.
V: Pomagaj jim nositi breme bolezni.
P: Gospod, kjer so otroci in mladi, je vse sveže in naravno, polno barv, topline in
življenja.
V: Odrasli tega velikokrat ne razumemo.
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P: Naj imajo naši otroci in mladi potrpljenje z odraslimi.
V: Gospod, zakonsko in družinsko življenje se v vsakem oziru ne ujema s predstavami
mladih o družini. Velikokrat naši mladi gledajo na vprašanja ljubezni in vzgoje otrok
drugače od svojih staršev, bolj sproščeno.
P: Toda prosimo te, Gospod, pomagaj našim otrokom in mladim, da se brez
predsodkov približajo svojim staršem.
V: Naj jim gredo odkrito in iskreno naproti.
P: Pomagaj našim mladim, da ne bodo vedno znova ponavljali pripomb na račun
svojih staršev.
V: Daj jim moči in uvidevnosti, da se ljubezen staršev po njihovi krivdi ne bo
ohladila.
P: Pomagaj našim mladim, da bodo cenili zvestobo in čistost.
V: Naj imajo vsako življenje za nekaj svetega.
P: Naj se ne bojijo naporov in težav, da bi ostali zvesti tebi.
V: Ti si pot, resnica in življenje, daj jim žive vere.
P: Gospod, mladina se hitro navduši. Naj ta navdušenost, ki jo kaže, velja izrecno
Tebi.
V: Daj tem mladim milost, da se bodo navduševali nad teboj.
P: Naj se navdušujejo nad tvojim načinom življenja in delovanja in naj vse to
prenašajo v svoje življenje.
V: Amen.

P. Zmolimo desetko rožnega venca, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
B: Misel mi potuje sedaj k številnim mladim, ki so željni vrednot, pa pogosto ne
morejo najti poti, ki vodi do njih. Da, samo Kristus je pot, resnica in življenje. Zato je
potrebno, da jim pomagamo do srečanja s Kristusom in do vzpostavitve globoke vezi
z Njim. Jezus mora vstopiti v njihov svet, prevzeti njihovo življenje in odpreti njihovo
srce, da se bodo učili in ga vedno globlje spoznavali, da bodo postopno sledili poti
njegove ljubezni (papež Janez Pavel II., Poslanica ob 38. molitvenem dnevu za

duhovne poklice).
trenutek tišine

Pesem (SG 476, 4. kitica):

Jezus ti si naša vsa dobrota,
kdor te nima je zares sirota.
Vsako noč želim pod tvojim varstvom spat,
vsako jutro s tabo vstat.
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