HODI ZA MENOJ
Molitvena ura za odrasle
(s. Irena Grandošek MS)
Pesem: Hvali svet, Odrešenika (SG 425) - 1. kitica
ali: Najsvetejši, tebe počastimo (SG 477) - 1.kitica
Izpostavitev Najsvetejšega
V:
Gospod Jezus Kristus, ti si rekel: "Resnično vam povem, če se dva izmed vas na
zemlji združita v katerikoli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva
ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi" (Mt 18,19-20). Zbrali smo se, da
bi združeni s teboj in Božjo Materjo Marijo v zaupni molitvi prosili za nove duhovne poklice
in za milost Svetega Duha vsem že poklicanim.
Pesem: O luč nebeška (VZG 233)
ali: Bodi tu (PMT 12)
B 1: Nekdo je stopil k Jezusu in rekel: "Učitelj, kaj naj dobrega storim, da prejmem večno
življenje?" Dejal mu je: "Kaj me sprašuješ o dobrem? Samo eden je dober. Če pa hočeš priti v
življenje, izpolnjuj zapovedi!" "Katere?" mu je rekel. Jezus je dejal: "Ne ubijaj! Ne prešuštvuj!
Ne kradi! Ne pričaj po krivem! Spoštuj očeta in mater! in Ljubi svojega bližnjega kakor
samega sebe!" Mladenič mu je rekel: "Vse to sem izpolnjeval; kaj mi še manjka?" Jezus mu je
rekel: "Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v
nebesih. Nato pridi in hôdi za menoj!" Ko je mladenič slišal to besedo, je žalosten odšel; imel
je namreč veliko premoženje (Mt 19,16-22).
TIŠINA
V: Po vsakem besedilu, ki ga bomo poslušali, bomo nekaj časa v tišini, da bodo mogle v nas
odmevati besede, ki jih bomo slišali. Tako bomo lažje po njih slišati tudi tisto, kar nam želi
Gospod povedati prav tukaj in sedaj.
Odpev: Hočem s teboj, Gospod, s teboj, hočem s teboj, iti vse dni, s teboj Gospod. (2x) …
(VZG 23)
B 2: Biti kristjan pomeni: Bog me kliče. Pričakuje moj odgovor. Vključil me je v načrt
svojega poslanstva. Biti Jezusov učenec, pomeni: biti poklican! Od začetka, od tistega prvega
Jezusovega nastopa je tako: Jezus je prvi, ki pristopa k človeku. Njegovo življenje je: biti
stalno na poti, ki vodijo k ljudem. Na tej poti Jezus srečuje: Simona, Andreja, Jakoba, Janeza,
Sonjo, Anjo, Jožeta, Tino, Vido, Tadeja, tebe, mene …
TIŠINA
Odpev: Hočem s teboj, Gospod...

B 3: Biti Jezusov učenec pomeni, iti za Jezusom! "Hodi za menoj!", je njegovo vabilo.
Kristus potrebuje ljudi za delo odrešenja - tudi danes. Toda - iti za Jezusom za marsikoga
pomeni vreči v morje vse SVOJE načrte, pustiti svoje mreže, s katerimi smo lovili – kaj vse!?
Kaj vse skušamo ujeti v svoje mreže, s čim vse se moramo in hočemo ukvarjati. Koliko je
stvari, ki nas motijo, da ne slišimo in ne vidimo Njega, ki nas kliče!…Iti za Jezusom dostikrat pomeni tudi zapustiti domače, nekako »pretrgati« z njimi, da bi lahko z mnogimi
drugimi postali ena družina. Tudi mi smo podobni bogatemu mladeniču – postali smo sužnji
stvarem, na nas pa čakajo toliki ljudje, čaka nas Gospod.
TIŠINA
Odpev: Hočem s teboj…
B 4: Iti za Jezusom, pomeni biti poslan! Biti v službi človeka… Kolikokrat me bo, oz. nas
bo Kristus moral še poklicati?… Spet in spet se zalotimo pri svojih mrežah, pri svojem
bogastvu. Bog pa je vztrajen, računa s tem, da bo predramil našo velikodušnost. Potrpežljivo
čaka, kdaj bomo krenili za Jezusom in odgovorili s Petrovimi besedami: "Glej, Gospod, mi
smo vse zapustili…"
TIŠINA
Odpev: Hočem s teboj…
V:
"Žetev je velika, delavcev pa malo!" Prosimo Gospoda, da bi nam in mnogim pomagal
stopiti na pot notranje svobode in velikodušnosti.

M:

Desetka rožnega venca: ki je Svetega Duha poslal

Pesem: Ti, o Marija (SG 212)
ali: V Gospodu je moja moč (PMT 1)
V:
Naš nebeški Oče tudi danes kliče mnoge fante in dekleta v duhovni poklic. Večkrat se
zgodi, da hoče kdo navdušeno slediti, pa zaradi ovir na tej poti omaga. Takšna ovira so lahko
tudi starši, ki nasprotujejo, ali pa prijatelji, ki se posmehujejo. Včasih pa je ovira tudi v njih
samih, ker se jim zdi pretežko to, kar Jezus zahteva od njih. Molimo očenaš, da bi vsi, ki jih
Gospod kliče, zmogli odgovoriti na njegovo povabilo.
Vsi: Oče naš …
B 1: Prosimo dobrega Očeta tudi za naše duhovnike, redovnice in redovnike, da bi s svojim
zgledom kazali navdušenost nad lastnim poklicem in to navdušenost prenašali na vse mlade.
Njihov zgled naj pritegne še druge, da bodo slišali Jezusov klic in šli za njim.
Vsi: Oče naš …

B 2: Da bi lažje slišali Jezusov klic in da bi se tisti, ki jih Jezus kliče v to svojo službo, res
odločili za ta korak, nam naroča, naj molimo v ta namen.
Vsi: Oče naš …
B 3: Sveti Oče, kličeš nas, da bi postali sveti, kakor si ti svet. Prosimo te, daj, da tvoji
Cerkvi nikoli ne bo manjkalo svetih služabnikov in apostolov, ki bodo z besedo in zakramenti
odpirali pot za srečanje s teboj.
Vsi: Oče naš …
B 4: Nebeški Oče, z glasom tvojega Svetega Duha in v zaupanju v Marijino materinsko
priprošnjo te goreče prosimo: pošlji svoji Cerkvi duhovnike, redovnike, redovnice in
misijonarje, ki bodo pogumne priče tvoje neskončne dobrote.
Vsi: Oče naš …
V:
Bog ne gleda na osebo, ampak si izbira sodelavce po svoji volji. Vsak, ki ga Bog
pokliče v svojo službo, mora biti kakor apostol Pavel pripravljen na to, da Bogu daruje svoje
življenje v trajno daritev. Prosimo, da bi bila daritev njihovega življenja vedno prijetna Bogu
in spodbuda za ljudi. V ta namen sedaj skupaj molimo:
Vsi: Oče naš…Zdrava Marija…Slava Očetu…
V:
Iskreno prosimo, naj Gospod pošlje novih delavcev svojo žetev, ter zaupno in goreče
molimo MOLITEV PAPEŽA PAVLA VI.:
Vsi: Gospod Jezus, božji Pastir duš, ki 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 tiho prosi za luč resnice in gorečo ljubezen. Naj se odzovejo tvojemu klicu,
postanejo sol zemlje in luč sveta ter na zemlji nadaljujejo tvoje delo odrešenja in gradijo tvoje
skrivnostno telo, ki je Cerkev.
Tudi številna in velikodušna srca deklet milostno pokliči, Gospod. Vlij jim hrepenenje po
evangeljski popolnosti in zbudi v njih željo, da se bodo službi za tvojo Cerkev ter za uboge in
bolne žrtvovale z vsem žarom in z vso močjo tvoje ljubezni. Amen.
Litanije Matere Božje

Pesem: Nizko se, kristjani, priklonimo (SG 476)
Blagoslov z Najsvetejšim

Pesem: Marija Mati ljubljena (SG 180)

