MOLITVENA URA ZA DUHOVNE POKLICE
DRUŽINA
(Molitev vodi ena ali več družin)
Pesem: (HG 376, 1.k.)
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.
Berilo: Svatba v galilejski Kani (Jn 2,1-11)
B1: »Tretji dan je bila svatba v galilejski Kani in Jezusova mati je bila tam. Na svatbo so bili
povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: »Vina
nimajo.« In Jezus ji je dejal: »Kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla.« Njegova mati je
rekla strežnikom: »Kar koli vam reče, storite.« Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev za
judovsko očiščevanje; držali so po dve ali tri mere. Jezus jim je rekel: »Napolnite vrče z
vodo!« In napolnili so jih do vrha. Nato jim je rekel: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« In
nesli so mu. Ko je starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, od kod je – strežniki,
ki so zajeli vodo, pa so vedeli –, je poklical ženina in mu rekel: »Vsakdo postreže najprej z
dobrim vinom, in ko se ljudje napijejo, s slabšim, ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.« Tako
je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi
učenci so verovali vanj.
B2: Svetopisemski odlomek o svatbi v Kani Galilejski nam pričuje o tem, kako lahko
ljubezen starša – v tem primeru matere Marije – zbudi poklic, ki še spi v človeku. Povod za
Jezusov prvi čudež so bile Marijine besede, ki jih je izrekla iz sočutja in usmiljenja do
gostiteljev na svatbi.
B1: Hvala ti, mati Marija za tvojo pričevanjsko ljubezen!
Molitev: Zdrava Marija (naprej moli oče)
B2: Vsak duhovni poklic je izraz Božjega usmiljenja do človeka. Po rokah duhovnikov
prihaja k nam živi Jezus. Po njegovi daritvi na oltarju se dvigajo k Bogu Očetu naše prošnje,
naše molitve. Duhovniki, redovniki in redovnice s svojim darovanjem življenja budijo v nas
zavest, da je Jezus živ med nami tudi danes.
B1: Zahvaljujemo se ti, Gospod, za vse duhovnike, redovnike in redovnice, za vse Bogu
posvečene, ki v današnjem svetu pričujejo o tvoji veliki ljubezni in usmiljenju!
Molitev: Zdrava Marija (naprej moli otrok – deklica)
Pesem: (HG 376, 2.k.)
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.

B3 (otrok): Naši starši so za nas prve priče Božjega usmiljenja in ljubezni. Kako naj si otroci
predstavljamo Božje usmiljenje? Primerjamo ga z ravnanjem staršev, ko na primer učijo
otroka hoditi. Opogumljajoči smeh staršev, njihove iztegnjene roke in njihov nežen dotik
omogočijo otroku, da po padcih zopet hitro vstane in znova poskuša hoditi. Še z večjo
ljubeznijo pristopa k nam Bog.
B4 (otrok): Gospod, v svojem usmiljenju si nam podaril starše. Hvala ti, da jim naklanjaš
svojo ljubezen in moč, da nam stojijo ob strani in nas imajo nesebično radi.
Molitev: Zdrava Marija (naprej moli otrok – deček)
Pesem: (HG 376, 3.k.)
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.
B1: Božje usmiljenje in njegovo ljubezen lahko sprejmemo le takrat, ko upamo biti pred njim
kakor otroci. Otroci neizmerno in brez zadržkov zaupajo staršem. Zanje so starši sonce, zrak
in voda, oni so vse, kar potrebujejo za življenje. Kdor ni pripravljen postati kakor otrok, ne bo
nikoli zmožen stopiti v kraljestvo Božjega usmiljenja.
B2: Gospod, daj nam vsem milost, da se bomo prepustili tvojemu usmiljenju kakor se otrok
prepusti rokam staršev, da bomo zaupali v tvoje usmiljenje in se ne bomo ustrašili pričevati
zate. Bodi ti sonce, zrak in voda našega življenja!
Molitev: Zdrava Marija (naprej moli mati)
Sklepna prošnja:
B1: Gospod Bog, po svojih duhovnikih, redovnikih in redovnicah nam oznanjaš svojo
ljubezen in usmiljenje. Prosimo te, daj milost vsem, ki jih kličeš na pot duhovnega poklica, da
bodo tvoj glas prepoznali in se z zaupanjem podali na pot služenja Tebi in ljudem. Po
Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Pesem:
Kristus stoji pred nami, vabi na delo nas,
trte so obložene, zrel je pšenični klas.
Pojdite tudi vi v moj vinograd,
pojdite tudi vi v mojo žetev!
Trte so neobrane, polja žalujejo,
delavcev je premalo, že omagujejo. Odpev.
Kje ste, oznanjevalci Kristusovih besed?
Čaka vas domovina, čaka vas širni svet. Odpev.
Bratovska naj molitev dviga se do neba;
naj vsem ljudem zasveti luč evangelija. Odpev.

MLADI
(Molitev vodi skupina mladih)
B1 (kaže na digiralnem fotoaparatu): Poglej, kaj vse sem delal in kje vse sem bil med
letošnjimi počitnicami.
B2: Pokaži!
B1: Vidiš, tu so slike s svetovnega nogometnega prvenstva. Tem pa sledijo slike z morja in
slike s potepanja po Julijskih Alpah.
B2: Vau, kako dobre slike. Te slike in filmi pa res dobro pokažejo, kaj si delal v prostem
času. Daj, povej mi, kje je bilo najboljše!
B1: Kje je bilo najboljše? Tega pa slike in filmi res ne pokažejo. Na njih ni mojih občutkov,
iz njih se ne da razbrati, kaj sem najlepše doživel. Povsod je bilo dobro. Iz srca sem hvaležen
Bogu, da sem smel vse to doživeti …
B2: Bogu? Kaj pa ima on z vsem tem: z nogometom, z morjem, s hribi …?
B1: Veš, med počitnicami sem bil tudi na duhovnem srečanju za mlade. Tam sem spoznal, da
mi Bog podarja vse te lepe trenutke, da sem mu lahko zanje hvaležen, da sem lahko priča
njegove dobrote.
B2: Kakšna priča? Čigava priča? O čem boš pa pričal, saj nisi na sodišču, pa tudi na poroki
ne, da bi bil poročna priča?
B1: Kot kristjan sem Jezusova priča. S svojim življenjem, z vsemi svojimi dejanji lahko
pričam za Jezusa, ali pa proti njemu. Želim biti dobra priča! Veš, Jezus je okrog sebe zbiral
velike množice in jih učil, kaj vse je nebeški Oče storil zanje ter kako naj živijo. Nekatere
izmed njih pa je izbral, da so vse svoje življenje posvetili pričevanju o velikih stvareh, ki jih je
Bog storil za nas. Ti izbranci so bili mladi, kot sva jaz in ti. Jezusu pa so ostali zvesti vse do
smrti, celo s smrtjo so pričevali zanj. Postani tudi ti Jezusov pričevalec!
Moli z menoj, moli skupaj z vsemi nami!
Molitev:
B1: Dobri Jezus, okrog sebe si zbiral različne ljudi. Nekaterim izmed njih si dal posebno
nalogo. Poklical si jih, naj se z vsem srcem odločijo zate. Ti ljudje niso bili idealni. Nekatere
si poklical na obali, nekoga si poklical, ko je sedel ob mitnici in pobiral davek, drugega si
videl, ko je sedel pod smokvinim drevesom.
Vsi: Gospod, kliči tudi danes!
B2: Po vstajenju si učencem naročil, naj bodo priče dogodkov, ki so jih doživeli ob tebi. Tako
si Marijo Magdaleno poslal k dvanajsterim s sporočilom, da živiš, da si premagal smrt.
Vsi: Gospod, tudi jaz želim biti tvoja priča!

B2: Apostolom si naročil, naj gredo po vsem svetu, naj oznanjajo evangelij in krščujejo vse
ljudi. Prosimo te, da bi vsi kristjani bili tvoje priče, da bi pričevali ne samo z besedo, ampak
tudi z dejanji.
Vsi: Gospod, tudi jaz želim biti tvoja priča!
B1: Posebej pa te prosimo za mlade, da bi začutili tvojo ljubezen, da bi se v svojem življenju
odločili zate. Gospod, prosimo te, zaustavi se na poljih in ob obalah slovenske Cerkve in
pokliči mlade na pot za teboj. Naj slišijo tvoj klic, tvoje vabilo.
Vsi: Gospod, naj bodo mladi tvoje priče!
B1: Prosimo te, naj se mladi ne ustrašijo tvojega klica v duhovniški ali redovniški poklic. Daj
jim moč, da bodo z veseljem in navdušenjem sprejeli poslanstvo evangelija, da bodo postali
priče Božje ljubezni.
Vsi: Gospod, naj bodo mladi tvoje priče!
B2: Gospod, daj nam ljudi, ki bodo delili tvojo milost, ki bodo delili tvoje zakramente, ki
bodo pogumno in veselo oznanjevali evangelij življenja. Dobri Jezus Kristus, pokliči mlade,
da postanejo tvoji duhovniki, da bodo oznanjali tebe, ki nas ljubiš, živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Pesem: Želel si (On, str. 1018)
Želel si, da bi pasel jagnjeta,
ko tvoja pot na zemlji se konča.
Pogled ob morju tvoj se vanj zazre,
si vprašal ga, če ljubi te.
Odpev: Gospod, ti veš, da ljubim te,
ti veš, kaj v srcu skrito je,
/: v življenju rad pokazal bi,
da vedno bom pripadal ti. (2x)
Pri krstu Božji sem otrok postal,
pri birmi si duha mi daroval.
Ko v obhajilu sprejmem te v srce,
ti vprašaš me, če ljubim te. Odpev.

REDOVNIKI/CE
(Molitev vodi skupina redovnikov ali redovnic)
B1: »Čez šest dni je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza …« (Mt 17,1a)
B2: Nekega dne, bilo je konec prvega letnika srednje šole, je Matic v svojem srcu zelo jasno
zaslišal Jezusovo vabilo, naj gre za Njim kot duhovnik. Matic se je temu klicu odločno uprl:
»Jaz pa že ne! To ni zame!« V naslednjih letih se je še trudil, da bi zadušil v sebi vsako misel
na duhovni poklic. Čez tri leta ga je Jezus še enkrat močneje poklical. Matic je spoznal, da ga

želi Jezus v tem poklicu osrečiti in ne onesrečiti ter da ga čaka pestra avantura, če se bo podal
na to pot.
Pesem: (On, str. 309, 1. k.)
Jezus se ob morju ustavi,
me pogleda in prijazno povabi:
»Pusti ribe, ljudi lovil boš!«
Dragi Jezus, si res mene poklical,
s tvojih ustnic svoje ime sem zaslišal?
Glej, zapuščam prazen čoln na obali,
zdaj odhajam, kamor kličeš me ti.
B3: Jezus, ko sem zaslišal/a tvoj klic, sem se najprej ustrašil/a.
Vsi: Jezus, potrebujemo tvoje priče.
B4: Jezus, ko sem se zavedel/a tvojega klica, sem doumel/a, da je to nekaj velikega in lepega.
Vsi: Jezus, potrebujemo tvoje priče.
B5: Jezus, vedel/a sem, da se podajam na delo brez zajamčenega plačila, toda zaupal/a sem ti
in nisem bil/a razočaran/a.
Vsi: Jezus, potrebujemo tvoje priče.
B6: Jezus, našel si me sredi mojih življenjskih načrtov in dela ter moje življenje povsem
spremenil. Hvala ti.
Vsi: Jezus, potrebujemo tvoje priče.
Pesem: (samo odpev)
Dragi Jezus, si res mene poklical,
s tvojih ustnic svoje ime sem zaslišal?
Glej, zapuščam prazen čoln na obali,
zdaj odhajam, kamor kličeš me ti.
B1: » … in popeljal jih je na visoko goro, na samo.« (Mt 17,1b)
B2: Matic se je odločil. Skupaj z Jezusom in sobrati se je podal na pot na visoko goro. Ni čutil
napora poti, ker ga je prevzemalo navdušenje, zaljubljenost in vzvišenost cilja, ki je bil pred
njim. Toda v dnevni pripeki je postajal vse bolj utrujen. V malodušju se mu je zdel vrh vedno
bolj daleč. Končno bi bilo bolj udobno ostati v dolini ... Opazoval je sobrate. Stopali so z
močnim in trdnim korakom. Tudi oni so bili utrujeni in preznojeni, toda z obrazov jim je
žarelo veselje in sreča. Spodbujali so ga, naj vztraja, ker je z vrha pogled vse drugačen.
Pesem: Svetel plamen – (odpev)
Svetel plamen naj gori v tvoji mladi duši,
zahvaljuj Gospodu se.
Svetel plamen naj gori v tvoji mladi duši,
zahvaljuj Gospodu se, ker on ta plamen je.

B3: Jezus, poklical si nas k sebi, da bi ti sledili. Ti greš pred nami, mi pa ti sledimo. Ti izbiraš
pot in smer, mi ti sledimo.
B4: Jezus, naloga učencev je biti s tabo. V tem skupnem življenju nas učiš in vodiš.
Pesem: Svetel plamen – (odpev)
Svetel plamen naj gori v tvoji mladi duši,
zahvaljuj Gospodu se.
Svetel plamen naj gori v tvoji mladi duši,
zahvaljuj Gospodu se, ker on ta plamen je.
B5: Jezus, popeljal si nas na visoko goro, proč od vsakdanjega hrupa in vrveža, kjer bomo
lažje napravili korak v skrivnost tvoje osebe.
B6: Jezus, to kar bi nas rad naučil, je nekaj nenavadnega. Toda nočeš se razodevati pred
veliko množico na kakšnem velikem trgu. Nočeš senzacije, ampak bi rad globoko in trajno
spremenil posameznike.
Pesem: Svetel plamen – (odpev)
Svetel plamen naj gori v tvoji mladi duši,
zahvaljuj Gospodu se.
Svetel plamen naj gori v tvoji mladi duši,
zahvaljuj Gospodu se, ker on ta plamen je.
B1: »Vpričo njih se je spremenil. Njegov obraz je zasijal kot sonce in njegova oblačila so
postala bela kot luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim. Oglasil
pa se je Peter in rekel Jezusu: 'Dobro je, da smo tukaj, Gospod! Če hočeš, postavim tu tri
šotore; tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.' Ko je še govoril, jih je obsenčil svetel
oblak, in glej, glas iz oblaka je rekel: 'Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega
poslušajte!' Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili. In Jezus je
pristopil, se jih dotaknil in rekel: 'Vstanite in ne bojte se!' Ko pa so povzdignili oči, niso videli
nikogar razen Jezusa samega.« (Mt 17,2-8)
B2: Matic je res vztrajal. Postal je duhovnik, med sobrati naredil večne zaobljube. Z leti so se
tudi njegove noge utrdile. Veselil se je pristnih srečanj z Gospodom, ki so mu dajala veselje
do življenja, ki so mu pomagala pri reševanju njegovih težav in težav tistih, ki so se zatekali k
njemu. Vzponi na goro so mu postali najdragocenejši trenutki v življenju.
Pesem: Najlepšo pesem – (odpev)
Najlepšo pesem tebi bom zaigral,
slavil te bom dan in noč.
Srce ti dam, ti veš za moje želje,
moj Bog, moj Kralj ljubim te.
B3: Jezus, s svojo spremenitvijo na gori si nam pokazal, da je nadnaravni svet resničen. Kar
so Peter, Jakob in Janez na gori videli in slišali, ni bila utvara, temveč je bilo prav tako res,
kakor vse drugo, kar so ob Jezusu doživljali.
Vsi: »Vi pa ste priče teh reči.« (Lk 24,48)

B4: Jezus, Cerkev in vsi kristjani nadaljujemo v sebi tvoje življenje. Vsaj od časa do časa
moramo na goro, da se na njej spremenimo, da nas obsije svetloba od zgoraj, da prejmemo
nova spoznanja in slišimo božja navodila. Z vsem tem obogateni se moramo vračati v dolino
in z ljudmi deliti blagoslov teh spoznanj.
Vsi: »Vi pa ste priče teh reči.« (Lk 24,48)
B5: V resničnost takih dogodkov v našem življenju lahko verjamemo, če nas navajajo k
poslušanju Očetovega ljubljenega Sina in k večji ljubezni do Boga in bližnjega.
Vsi: »Vi pa ste priče teh reči.« (Lk 24,48)
Pesem: Najlepšo pesem – (odpev)
Najlepšo pesem tebi bom zaigral,
slavil te bom dan in noč.
Srce ti dam, ti veš za moje želje,
moj Bog, moj Kralj ljubim te.
B1: »In medtem ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: 'Nikomur ne povejte, kar ste videli,
dokler Sin človekov ne bo obujen od mrtvih!'« (Mt 17,9)
B2: Toda Gospod ni ostal samo pri tem. Bolj ko je Matica priklepal nase, bolj ga je pošiljal k
trpečim, bolnim in ubogim. Odpiral mu je vedno nove poti in možnosti, kako služiti
bližnjemu. Matic je delal to, kar je delal Jezus, ko je živel na Zemlji. Skupaj s sobrati in vso
Cerkvijo je pričeval, da Jezus res živi. Živi v vsakem človeku, še posebno v ubogem, trpečem
in zapuščenem. Pričeval je, da Jezus deluje v vsakem človeku in po vsakem človeku, ki
dopusti, da ga božji dotik spremeni.
Pesem: Tukaj sem Gospod – (odpev)
Tukaj sem Gospod, pošlji mene,
slišal sem tvoj klic in zdaj sem tu.
Bodi z mano, ko boš vabil
vse k ljubezni, veri, upanju.

DUHOVNIKI
(Molitev vodijo duhovniki)
Berilo: Jezus umije učencem noge (Jn 13, 1-20)
B1: »Pred praznikom pashe je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde s tega
sveta k Očetu, in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, tem izkazal ljubezen do konca. Med
večerjo je hudič Judu Iškarijotu, Simonovemu sinu, že položil v srce namen, da Jezusa izda.
Ker je Jezus vedel, da mu je Oče dal vse v roke in da je prišel od Boga in odhaja k Bogu, je
vstal od večerje, odložil vrhnje oblačilo, vzel platno in se z njim opasal. Nato je vlil vode v
umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati s platnom, s katerim je bil opasan.
Prišel je k Simonu Petru. Ta mu je rekel: »Gospod, ti mi noge umivaš?« Jezus je odvrnil in
mu rekel: »Tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš, a spoznal boš pozneje.« Peter mu je
rekel: »Ne boš mi umival nog, nikoli ne!« Jezus mu je odgovoril: »Če te ne umijem, nimaš
deleža z menoj.« Simon Peter mu je rekel: »Gospod, potem pa ne samo nog, ampak tudi roke
in glavo.« Jezus mu je dejal: »Kdor se je skopal, mu ni treba drugega, kakor da si umije noge;

ves je namreč čist. Tudi vi ste čisti, vendar ne vsi.« Vedel je namreč, kdo ga bo izdal, zato je
rekel: »Niste vsi čisti.«
Ko jim je umil noge in vzel vrhnje oblačilo, je spet prisedel in jim rekel: »Razumete, kaj sem
vam storil? Vi me kličete ›Učitelj‹ in ›Gospod‹. In prav govorite, saj to sem. Če sem torej jaz,
Gospod in Učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge. Zgled sem
vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam storil. Resnično, resnično, povem
vam: Služabnik ni večji kot njegov gospodar in poslanec ne večji kot tisti, ki ga je poslal. Če
to veste, blagor vam, če boste to delali! Ne govorim o vas vseh. Vem, katere sem izbral,
vendar naj se tako izpolni Pismo: Tisti, ki jé moj kruh, je vzdignil svojo peto proti meni. Že
zdaj vam povem, preden se zgodi, da boste, ko se bo zgodilo, verovali, da jaz sem. Resnično,
resnično, povem vam: Kdor sprejme tistega, ki ga pošljem, mene sprejme; kdor pa mene
sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal.«
(Trenutek tišine)
B1: Gospod, velikokrat slišimo, da Ti izbiraš to, kar je slabotno, majhno, ubogo, da ohranjaš
in širiš svoje kraljestvo.
Vsi: Pomagaj nam to razumeti.
B2: Želimo si sodobnega duhovnika, dobrega značaja, ki bi znal spoštovati in ceniti izkušnje
laikov.
Vsi: Pomagaj nam razumeti, da bolj ko imamo opraviti s šibkimi orodji, bolj smo
poklicani vsi k sodelovanju.
B1: Duhovniki oznanjamo evangelij, vendar smo velikokrat prvi, ki nam ne uspe po njem
živeti. Trudimo se, a nam ne uspe. Toda zaradi tega, evangelija ne moremo spreminjati, ga
ublažiti ali dopuščati izjeme.
Vsi: Pomagajmo si med seboj, da bomo živeli po evangeliju, ki ga Kristus oznanja.
B2: Gospod, ti želiš, da prosimo za delavce, ki bodo delali na žetvi.
Vsi: Prosimo te zanje.
B1: Tvoja spodbuda in prošnja je trezna in vedra.
Vsi: Mi pa velikokrat ne znamo tako prositi.
B2: Naša molitev ne vzbuja navdušenja v tistih, ki jo poslušajo, saj se nihče ni pripravljen
vkrcati na barko, ki se zdi, da bo vsak čas potonila.
Vsi: Naj prosimo z zaupanjem.
B1: Prošnji za nove delavce naj dodamo pričevanje tistih, ki so že na delu in učinkovito delajo
za Gospodovo žetev.
Vsi: Hvala ti zanje.

B2: Gospod, potrebuješ svežih, aktivnih delavcev, ki bodo z vsem srcem predani tvoji žetvi in
so sposobni za delo, ki jih čaka.
Vsi: Pošlji takih delavcev.
B1: Gospod, ne potrebuješ nedejavnih upokojencev, ki so trmoglavo navezani na navade,
tradicije in ne vem kaj še.
Vsi: Pošlji zavzetih delavcev.
B2: Gospod, ti si se vsega predal Očetu in tudi od nas želiš, da se podarjamo bratom in
sestram.
Vsi: Naj bomo tega darovanja sposobni.
B1: Enačiti se s Teboj pomeni, poglabljati vsak dan pokornost Očetu, ki želi, da se podarjamo
bratom in sestram vse do žrtvovanja nas samih.
Vsi: Naj bomo tega darovanja sposobni.
B2: Nobene življenjske situacije ni, ki ne bi zahtevala, da smo poslušni Bogu in da se
podarjamo bratom in sestram.
Vsi: Naj bomo tega darovanja sposobni.
B1: S tem darovanjem bomo sol in luč okolij v katerih živimo.
Vsi: Naj bomo tega darovanja sposobni.
B2: Samo to darovanje vodi v veselje in slavo.
Vsi: Naj bomo tega darovanja sposobni.
B1: Gospod, tvoja zapoved ljubezni ni kakšna lahkotna in sentimentalna ljubezen, ni ljubezen
iz osladnih televizijskih nadaljevank ali ljubezen, ki zmore komaj kakšno dobro delo na teden.
Vsi: Učiš nas, naj si med seboj podarjamo takšno ljubezen, kakršno si nam podaril ti.
B2: Želiš, da si podarjamo popolno ljubezen, vse do podaritve samega sebe.
Vsi: Učiš nas, naj si med seboj podarjamo takšno ljubezen, kakršno si nam podaril ti.
B1: Takšna ljubezen, kot jo ti želiš, ni iz človeške moke, lahko jo prejmemo samo kot tvoj dar
z vztrajno molitvijo in srečevanjem s teboj v zakramentih.
Vsi: Učiš nas, naj si med seboj podarjamo takšno ljubezen, kakršno si nam podaril ti.
B2: To popolno ljubezen lahko daš samo ti in samo od tebe jo lahko dobimo.
V: Učiš nas, naj si med seboj podarjamo takšno ljubezen, kakršno si nam podaril ti.

B1: Ni mogoče iznajti druge osebne izkaznice duhovnikov in kristjanov, kakor je ljubezen.
Vsi: Učiš nas, naj si med seboj podarjamo takšno ljubezen, kakršno si nam podaril ti.
B2: Maše, zakramenti, molitve so vir, iz katerega je treba črpati moč za ljubezen, ki ni
ljubezen po meri človeka, temveč tvoja ljubezen, vse do žrtvovanja samega sebe.
Vsi: Učiš nas, naj si med seboj podarjamo takšno ljubezen, kakršno si nam podaril ti.
B1: Gospod, naj mi duhovniki, ki vsak dan živimo zakrament tvoje ljubezni, zakrament
evharistije, ljubimo vedno bolj in bolj, saj v rokah držimo in ponavzočujemo tebe, ki si se v
ljubezni daroval do konca.
Vsi: Nauči nas take ljubezni.
B2: Gospod, zgled si nam dal in želiš naj delamo vse vedno v znamenju ljubezni.
Vsi: Nauči nas take ljubezni.
B1: Kdor ljubi, je vedno mlad.
Vsi: Nauči nas take ljubezni.
B2: Prosimo te, da ne skoparimo z ljubeznijo. Moč ljubezni z leti ne pojema in čim pristnejša
je, tem manj sebičnosti je v njej.
Vsi: Nauči nas take ljubezni.
B1: Gospod, dovolj je da na svoji življenjski poti verujemo v tvojo ljubezen. V tem je vsa
skrivnost našega poklica.
Vsi: Gospod, naj verujemo vedno v tvojo ljubezen! Amen!
Pesem: (HG 326, 1. k.)
Živo verjem, Jezus, v te,
Trdno upam, ljubim te.
Srce moje naj bo tvoje, ti pa Jezus, moj.
Srce moje naj bo tvoje, ti pa Jezus, moj.

OTROCI
(Molitev vodijo otroci)
Pesem (če mogoče, s kretnjami kažemo):
Jezus ljubi vse otroke, malčke vse na svetu tem.
On ne gleda barve las, niti barve kože ne.
Jezus ljubi vse otroke zemeljske.
Jezus kliče vse otroke ...
Jezus zbira vse otroke ...

B1: Moja mati me je nekoč prinesla k tebi. Veliko nas je bilo, ti pa si prišel z dolgega
potovanja.
Vsi: Jezus, radi te imamo.
B1: Bilo je vroče in ti si ves utrujen sedel ob nekem drevesu. Mame so z vseh strani prihitele
z otroki k tebi.
Vsi: Jezus, radi te imamo.
B1: Želele so, da bi se nas dotaknil, nas pobožal, tolažil, blagoslovil, ozdravil.
Vsi: Jezus, radi te imamo.
B1: Tvoji učenci pa so bili za tebe v skrbeh. Hoteli so da bi se vsaj malo odpočil.
Vsi: Jezus, radi te imamo.
B1: Materam niso dovolili, da bi se ti približale. Tudi one so bile utrujene, a sedaj še žalostne.
Vsi: Jezus, radi te imamo.
B1: Vedenje tvojih učencev te ni razveselilo. Grajal si njihovo vedenje.
Vsi: Jezus, radi te imamo.
B1: Rekel si. Otroci so okras mojega kraljestva. Njim pripada moje kraljestvo in tistim, ki ga
sprejmejo kot otroci.
Vsi: Jezus, radi te imamo.
B1: Potem si nas objel in tvoja roka nas je blagoslovila. Tako lepo nam je bilo.
Vsi: Jezus, radi te imamo.
B2: Tudi zdaj smo tukaj. Dotakni se nas.
Vsi: Dotakni se nas.
B2: Položi v naša srca željo, da bi bili vedno radi s teboj.
Vsi: Dotakni se nas.
B2: Pridi v naša srca, tebi jih odpiramo.
Vsi: Dotakni se nas.
B2: Vzgajaj in vodi nas po naši starših, duhovnikih, po Svetem pismu. Vodi nas k sebi!
Vsi: Dotakni se nas.

B2: In zdaj, Jezus, poslušaj našo pesem.
Pesem (če mogoče, s kretnjami kažemo):
Jezus moj, ljubim te, bolj kot vse drugo ljubim te.
Vse, kar je v meni naj prepeva ti:
Jezus moj ljubim te!
Jezus moj, kličem te...
Jezus moj, vabim te...
Jezus moj, hvalim te...

MOLIVCI ZA DUHOVNE POKLICE
(Molitev vodi skupina molivcev)
B1: Gospod, usliši mojo molitev, prisluhni moji prošnji. V svoji zvestobi si me uslišal, v svoji
pravičnosti.
Vsi: Svoje roke dvigam k tebi, mojo dušo žeja po tebi kakor izčrpano deželo.
B1: Daj mi zjutraj zaznati svojo dobroto, saj vate zaupam! Daj mi spoznati pot, po kateri naj
hodim, kajti k tebi vzdigujem svojo dušo.
Vsi: Uči me izpolnjevati Tvojo voljo, saj si Ti moj Bog!
B1: Ko je moja duša omagovala v meni, sem se spomnil Gospoda in moja molitev je prišla k
tebi, v tvoj sveti tempelj.
Vsi: Usliši naše molitve, ozri se na naše prošnje, Gospod, naš Bog!
B2: Molitev je Božji dar, molitev je milost. Jezus o molitvi pravi: Prosite in vam bo dano!
Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti, kdor prosi, prejme; in kdor išče,
najde; in kdor trka, se mu bo odprlo.
Pesem: Bodi tu
Bodi tu in čuj zdaj z menoj!
Čuj zdaj in moli, čuj zdaj in moli! (3x)
B2: Nekoč je na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal:
B3: »Gospod, naúči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence.«
B2: Rekel jim je:
B4: »Kadar molite, recite: Oče! Posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo. Naš
vsakdanji kruh nam dajaj od dne do dne in odpústi nam naše grehe, saj tudi sami odpuščamo
vsakomur, ki nam je dolžan, in ne vpelji nas v skušnjavo!«
Pesem: Najlepšo pesem (On, str. 948)
Najlepšo pesem Tebi bom zaigral,
slavil Te bom dan in noč.

Srce Ti dam, Ti veš za moje želje,
moj Bog, moj Kralj, ljubim Te.
Ti Gospod si klical me,
prihajam predte moj Bog,
voljo Tvojo izpolniti želim. Odpev.
B3: Gospod, ti poznaš vse naše želje, še preden se rodijo v nas. Ti poznaš vse naše prošnje in
molitve, še preden zažarijo v srcu. Ti poznaš vsakega izmed nas bolj, kot bomo mi kdajkoli
poznali sami sebe. Zato želimo biti še bolj zaupni s tabo, hočemo ti biti še bližji. Zato te
prosimo: prisluhni našim prošnjam za nove duhovne poklice in blagoslavljaj tiste, ki zaslišijo
tvoj klic. Naj nanj odgovorijo.
Vsi: Gospod mojega življenja, naj ostanem dan za dnem pred Teboj iz oči v oči, Gospod
vseh svetov. S sklenjenimi rokami bom pred Teboj, Gospod vseh svetov iz oči v oči.
V tem svetu, ki je Tvoj, bom ostal pred Teboj sredi naporov, sredi hrupa in boja, sredi
nemirne množice iz oči v oči.
In ko bo moja naloga na tem svetu končana, se bom sam in molče ustavil pred Teboj,
Kralj kraljev
iz oči v oči.
Pesem: Hvali svojega Boga (On, str. 917)
Hvali svojega Boga, saj vedno On te ljubi.
Glej varuje vsak tvoj korak, on ne dremlje, ne zaspi.
Varno vodi tvojo pot, ko greš in ko prihajaš.
/: Sedaj in vekomaj – hvali svojega Boga. (2x)
B1: Naj bodo vse naše molitve prošnja Tebi, Dobri Oče, da pokažeš svojo pot, po kateri naj
hodijo tisti, ki se odločajo za duhovniške ali redovniške poklice, da bodo zveste Gospodove
priče – kot pravi prerok Izaija: 'Vi ste moje priče, govori Gospod in moji služabniki, ki sem
jih izvolil, da spoznate in mi verjamete, da uvidite, da sem to jaz!'
Pesem: Slavi Boga (On, str. 217)
Odpev: Slavi Boga, slavi Boga, slavi Boga,
moja duša slavi Boga.
Nikdar srce ne bo pozabilo,
kar ti je storil Gospod. (2x) Odpev.
Ker On odpušča vse tvoje grehe
in te ozdravlja ran. (2x) Odpev.
Smrti rešuje tvoje življenje
in te z usmiljenjem venča. (2x) Odpev.
Kakor nebo visoko nad zemljo,
je milost Njegova nad tabo. (2x) Odpev.
Slavi Boga, zahvali se Bogu,
hvali Boga, moja duša. (2x) Odpev.

