Molitvene ure za duhovne poklice
(pripravil msgr. Jože Kužnik)
iz knjižice
VEDNO ZAUPAJTE V GOSPODA

Spremna beseda
Moliti za duhovne poklice pomeni:
-

moliti in prositi najprej za starše, ki bodo skrbeli v svojih družinah za
zdrav krščanski duh, za pobožnost, velikodušnost, čut za odpoved in
pripravljenost za žrtve; - za starše, ki bodo vzgajali svoje otroke z besedo
in zgledom.

-

moliti in prositi za mladino, za mlade fante in dekleta, da sredi ponudb
in vabil tega sveta ne bi izgubili duhovnih vrednot in preslišali
Kristusovega vabila, marveč bi ohranili pravo življenjsko usmeritev in
posluh za Božje klice; - za mlade, da bi bili sposobni življenjskega
heroizma in bi sledili visokim evangeljskim idealom;

-

moliti in prositi za bogoslovce, semeniščnike, novince in novinke, da
se ne bodo ozirali nazaj v preteklost, marveč s čutom odgovornosti
pripravljali na hojo za Kristusom brez slehernega kompromisa s svetom;

-

moliti za svetost duhovnikov, redovnikov in redovnic, da bodo prežeti s srečo in veseljem – razodevali skrivnost duhovništva in
redovništva ter prepričljivo vabili: »Pridi in hodi za menoj!«

-

moliti in prositi za svoj narod, da bo imel vedno dovolj oznanjevalcev
evangelija, delivcev Božjih skrivnosti in vodnikov k Bogu.

K temu naj pripomorejo pričujoče molitvene ure za duhovne poklice!

V Mariboru, na praznik
Gospodovega razglašenja, 6.1.1992
† Franc Kramberger,
mariborski nadškof

Predgovor
Skrb za duhovne poklice mora biti trajna skrb Cerkve v vseh časih. Drugi
vatikanski koncil je jasno naglasil, da ima ˝celotno krščansko občestvo dolžnost
skrbeti za poklice˝ (DV 2). Ta skrb mora biti vsestranska: od vzgoje zanje v
družinah, ki naj bi bile ˝kakor prvo semenišče˝, preko zavzetosti duhovnikov, do
skrbi celotne župnije, ki naj uresničuje takšno miselno ozračje, v katerem bodo
poklici lahko zoreli in se razvijali. ˝Sredstva, s katerimi morejo vsi sodelovati pri
skrbi za poklice so goreča molitev, krščanska spokornost in vedno popolnejša
vzgoja vernikov˝ (DV 2).
Posebno mesto pri delu za poklice ima molitev. Molitev ni eno izmed poljubnih
sredstev za prejem Božjega daru poklica, temveč je prav bistveno sredstvo, ki ga
zahteva sam Gospod. Jezus sam je naročil: »Prosite Gospoda žetve naj pošlje
delavce na svojo žetev – kajti žetev je velika, delavcev pa malo!« (prim. Mt 9,38).
»Prosite in boste dobili!« (Mt 7,7) »Te besede so molitveni program dela za
duhovnike in Bogu posvečene,« poudarja Božji služabnik Janez Pavel II.
Župnijskim občestvom pa kliče: »Skrb za duhovne poklice ne smemo imeti za
neko obrobno dejavnost, pač pa jo je treba polno vključiti v življenje in delovanje
župnijskega občestva…Bodite molitveno občestvo! Biti moramo prepričani, da
so duhovni poklici neprecenljivi Božji dar tistemu občestvu, ki moli« (papeževo
pismo za 23. svetovni dan duhovnih poklicev, leta 1986).
Te molitvene ure za duhovne poklice želijo biti v pomoč molitvenim skupinam za
duhovne poklice, ki so vzniknile po naših župnijah, pa tudi posameznikom, ki bi
radi obogatili svojo osebno molitev. Prirejene so tako, da jih lahko vodi duhovnik
pred Najsvetejšim, ali pa tudi laik, ki vodi molitveno skupino. Zato je voditelj
označen s P, kar pomeni ˝prvi molivec˝. Ostale vloge si lahko razdelijo ostali člani
skupine. Molitvene ure naj bi uporabljali predvsem na prve četrtke, ko smo
posebej povabljeni k skupni molitvi za poklice (ali pa tisti dan, ki je v župniji
določen za to molitev).
Božji duh veje kjer hoče in kliče kogar hoče. Bog tudi daje vedno dovolj pobud in
je vedno pripravljen dati več, kakor pa smo mi pripravljeni sprejeti. Pomanjkanje
iniciative torej ni z Božje strani, temveč z naše. Zato moramo mi storiti vse,
ustvariti moramo take pogoje, da bo Božji klic našel pozitiven odmev v človeških
srcih. Za to pa je potrebna molitev. »Kjer je Božja beseda, evharistija, molitev,
prizadevanje za spreobrnitev, pričevanje vere, tam je tudi vse bistveno
pripravljeno, da morejo priti poklici od Boga« (CD 18,61). Pripravimo torej z
molitvijo te pogoje za rast duhovnih poklicev!

Legenda:
P = prvi molivec
B, B1, B2 = bralci
M1, M2, M3 = molivci
L1, L2 = ljudstvo (dve skupini)
V = vsi

TVOJ SPOMIN, GOSPOD, OSTANE IZ RODA V ROD
Pesem: K tebi želim, moj Bog (SG 429)
P
V
P
V

O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Aleluja.

Himna (napev lahko po štev.: SG 175)
L1 O, pridi, Stvarnik, Sveti Duh,
obišči nas, ki tvoji smo,
napolni s svojo milostjo
srce po tebi ustvarjeno.
L2 Ime je tvoje tolažnik
in dar Boga Najvišjega
ljubezen, ogenj, živi vir,
posvečevalec vseh stvari.
L1 Razsvetli z lučjo nam razum,
ljubezen v naša srca vlij,
v telesni bedi nas krepčaj,
v slabosti vsaki moč nam daj.
L2 Odženi proč sovražnika
in daj nam stanoviten mir,
pred nami hodi, vodi nas
in zla nas varuj vsakega.
L1 Po tebi naj spoznavamo
Očeta in Sina Božjega
in v tebe trdno verujemo,
ki izhajaš večno iz obeh. Amen.
Psalmi
Ps 134 I.
P Velik je Gospod Bog, vzvišen nad vsemi.
L1 Hvalite Gospoda,*
hvalite ga njegovi služabniki,

L2 Vi, ki služite v njegovi hiši,*
v dvorih hiše našega Gospoda.
L1 Hvalite Gospoda, ker je dober.*
igrajte v čast njegovemu svetemu imenu.
L2 Gospod vas je izvolil,*
izbral za svoje sveto ljudstvo.
L1 Spoznal sem: Gospod je velik,*
naš Bog je vzvišen in vsemogočen.
L2 Karkoli hoče, napravi na nebu in na zemlji,*
v morju in vseh vodnih globinah.
L1 Spusti veter in na obzorje pripelje oblake,*
izlije dež med bliskom in gromom.
L2 Udaril je prvorojence v Egiptu,*
ljudi in tudi živino.
L1 Čudeže je naredil za znamenje Egiptu,*
faraonu in vsem njegovim hlapcem.
L2 Uničil je mnoge narode,*
pobil mogočne kralje.
L1 Vse njihove dežele je Bog dal v lastnino*
svojemu izvoljenemu ljudstvu.
L2 Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,*
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
V Velik je Gospod Bog, vzvišen nad vsemi.
(Molitev v tihoti)
P Gospod, ti si dober in vse ljubezni vreden. V Kristusu si izbral Cerkev za svojo
lastnino, ko si jo osvobodil suženjstva greha in oblasti teme ter jo naredil deležno
večne dediščine v Svetem Duhu; blagoslovi svoje ljudstvo z darom mnogih svetih
duhovnikov, redovnikov in redovnic. Tako se bo iz vseh krščanskih skupnosti
dvigala k tebi vedno popolnejša hvala, po Kristusu v Svetem Duhu. Amen.
Ps 134 II.
P Božje ljudstvo, hvali Gospoda, poveličuj ga, ker je dober.

L1 Gospod, tvoje ime ostane večno,*
tvoj spomin od roda do roda.
L2 Gospod namreč varuje svoje ljudstvo*
in je usmiljen do vseh, ki ga častijo.
L1 Iz zlata in srebra so maliki ljudstev,*
človeške roke so jih izdelale.
L2 Usta imajo pa ne govorijo,*
oči imajo, pa ne vidijo.
L1 Ušesa imajo, pa ne slišijo,*
ni diha v njihovih ustih.
L2 Nespametni so tisti, ki jih delajo,*
nespametni vsi, ki vanje zaupajo.
L1 Božje ljudstvo, slavite Gospoda,*
Božji duhovniki, slavite Gospoda.
L2 Božji služabniki, slavite Gospoda,*
vsi, ki vanj verujete, slavite Gospoda.
L1 Gospodu na Sionu slava,*
slava njemu, ki prebiva v svetem mestu.
L2 Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,*
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
V Božje ljudstvo, hvali Gospoda, poveličuj ga, ker je dober.
(Molitev v tihoti)
P Večni in usmiljeni Bog, ti si v Kristusu postavil svoje prebivališče med nami.
Usmili se svojih služabnikov ter nam daj svetih duhovnikov, ki bodo med nami
oznanjali tvojo besedo in bodo znamenje tvoje očetovske ljubezni. Po Kristusu,
našem Gospodu.
V Amen.
Raz 11,17 – 18; 12,10b – 12a
P Gospod Bog mu je dal oblast, čast in kraljestvo in vsi narodi mu bodo služili.

L1 Zahvaljujemo se ti , Gospod, Bog vsemogočni,*
ti si in si bil in prideš.
L2 Prevzel si svoje mogočno vladarstvo*
in začel kraljevati.
L1 Narodi so se razjezili,*
a prišla je tvoja jeza in dan, da se sodijo mrtvi,
L2 da prejmejo plačilo tvoji služabniki, preroki in sveti*
in vsi, ki se bojijo tvojega imena, mali in veliki.
L1 Zdaj se je uresničilo zveličanje, moč in kraljevanje*
našega Boga in oblast njegovega Kristusa.
L2 Premagan je bil tožnik naših bratov,*
ki jih je noč in dan tožil pred našim Bogom.
L1 Premagali so ga s krvjo Jagnjeta*
in z besedo svojega pričevanja.
L2 Niso tako ljubili svojega življenja,*
da bi se bali umreti.
L1 Zato se radujte, nebesa,*
in vsi, ki v njih prebivate.
L2 Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,*
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
V Gospod Bog mu je dal oblast, čast in kraljestvo in vsi narodi mu bodo služili.
(Molitev v tihoti)
P Molimo. O Bog, v Kristusu si razodel svojo neizmerno moč in z zmago nad
zlom obnovil svoje kraljestvo. Bodi s tistimi, ki si jih poklical, da bi bili vedno
tesneje povezani s Kristusom, velikim duhovnikom, brezmadežnim Jagnjetom.
Pomagaj jim vsak dan umirati grehu in tako premagovati hudobnega duha. Ki
živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.
Pesem: Gospod, vodnikov nam daj (SG 505)
Božja beseda
Berilo iz knjige preroka Jeremija

B
Zgodila se mi je beseda Gospodova, rekoč: »Preden sem te upodobil v
materinem telesu, sem te poznal; preden si prišel iz materinega naročja, sem te
posvetil, te postavil za preroka narodom.« Jaz pa sem rekel: »Oh, Gospod Bog,
glej, ne znam govoriti, ker sem še deček.« A Gospod mi je odgovoril: »Nikar ne
govôri: deček sem; kajti h komur koli te pošljem, boš šel, in kar koli ti ukažem,
boš govoril. Nikar se jih ne boj, saj sem jaz s teboj, da te rešujem, govori
Gospod.« (Jer 1,4-9).
(Premišljevanje v tišini)
P Molimo. O Bog, ki hočeš, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli do spoznanja
resnice, pošlji, prosimo, delavcev na svojo žetev ter daj, da bodo tvojo besedo
oznanjali z vso srčnostjo. Naj se tvoja beseda širi po vsem svetu, da bodo vsi
narodi spoznali in poveličevali tebe, pravega Boga, in njega, ki si nam ga poslal
za odrešenika, našega Gospoda Jezusa Kristusa, tvojega Sina, ki s teboj živi in
kraljuje vekomaj. Amen.
Pesem: Gospod je moj pastir (SG 330) ali Molim te ponižno (SG 464)
Iz svetega Evangelija po Janezu
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:
»Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni! 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. To sem vam povedal,
da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved,
da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor
je ta, da dá življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam
naročam. Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov
gospodar; vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal
od svojega Očeta. 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. To vam naročam, da se ljubite med
seboj!« (Jn 15,9 -17)
(Premišljevanje v tišini)
Slavilni vzkliki
P Slavimo in hvalimo te, Gospod!
V Slavimo in hvalimo te, Gospod!
B Ker nas ljubiš in nam daješ življenje.
V Slavimo in hvalimo te, Gospod!

B Ker smo tvoji prijatelji.
V Slavimo in hvalimo te, Gospod!
B Ker si nas izvolil in poklical, da obrodimo bogat sad.
V Slavimo in hvalimo te, Gospod!
B Ker se širi tvoje kraljestvo med nami.
V Slavimo in hvalimo te, Gospod!
B Ker nam daješ, kar te iskreno prosimo.
V Slavimo in hvalimo te, Gospod!
B Ker se nam daješ po zakramentih in Božji besedi.
V Slavimo in hvalimo te, Gospod!
B Ker nam pošiljaš Svetega Duha, ki nas uči prav živeti.
V Slavimo in hvalimo te, Gospod!
B Ker nas krepiš in opogumljaš po zgledih tolikih, ki so se odzvali tvojemu klicu.
V Slavimo in hvalimo te, Gospod!
Pesem: Gospod moj dobri je pastir (SG 437)
Prošnje
P Nešteta vabila prihajajo v naša srca. So glasovi, ki nas privlačijo, a nam nato
pustijo le grenko praznino. So pa tudi glasovi, ki nas bogatijo, in taka je tvoja
beseda, Gospod, ki odmeva v naši duši in nas očara s svojo lepoto. Vendar je
marsikdaj ne sprejmemo, kot bi bilo treba, in ostane kakor seme, ki je padlo na
pot ali med skale ali med trnje. Zato te prosimo, Gospod, razodeni se nam z
močjo Svetega Duha in nam pomagaj, da bomo velikodušno odgovorili na tvoje
vabilo. Kličeš nas, naj zapustimo zavarovanost in se odpravimo na pot za teboj.
Tolikokrat se izgovarjamo kakor Mojzes ali Jeremija: »Zakaj prav jaz? Zakaj si ne
najdeš koga drugega?« Ostajamo zamišljeni kakor bogati mladenič iz evangelija.
Zdi se nam pretežko to, kar zahtevaš od nas. Ne upamo ti reči kakor Peter: »Za
teboj bom hodil, kamor koli pojdeš!« Bojimo se svojih slabosti in premalo
verjamemo v tvojo pomoč. Daj, da v nas ne bo nikdar zmanjkalo gotovosti, da
nas ti nikdar ne nehaš ljubiti, da nas nikdar ne nehaš klicati in iskati. Daj nam
moči, da ti bomo mogli izreči svoj – DA.

M1 Gospod Jezus, dobri Pastir, ti si daroval svoje življenje, da bi vsi imeli pravo
življenje; daj nam duha velikodušnosti, da bomo vsak dan odgovarjali na tvoj klic
ter postajali rodovitni v dobrih delih.
V Usliši nas, o Gospod!
M2 Gospod Jezus, podari bogastvo svojega življenja vsem tistim, ki so se tebi
posvetili v cerkvenih službah. Osreči jih pri njihovem razdajanju, napravi jih
neutrudne v službi in velikodušne v žrtvovanju. Njihov zgled naj pritegne še
druge, da bodo slišali tvoj klic in šli za teboj.
V Usliši nas, o Gospod!
M3 Gospod Jezus, podari svoje milosti krščanskim družinam, da bodo goreče v
veri ter odprte za potrebe Cerkve. Tako bodo ustvarjale pogoje za rast novih
duhovnih poklicev.
V Usliši nas, o Gospod!
M1 Gospod, priporočamo ti mlade, ki so pred izbiro svoje življenjske poti.
Pomagaj jim, da bodo premagali neodločnost in strah, če jih ti kličeš v službo
bližnjim. Daj, da bodo zaupali vate ter se bodo odzvali tvojemu klicu.
V Usliši nas, o Gospod!
M2 Daj svoji Cerkvi neutrudnih in zvestih apostolov, ki bodo z zglednim
življenjem oznanjali tvoj evangelij in napravili tudi nas za tvoje zveste pričevalce.
V Usliši nas, o Gospod!
M3 Pomagaj mladim, da bodo svoje moči velikodušno uporabljali za širjenje
tvojega evangelija.
V Usliši nas, o Gospod!
M1 Tistemu iz naše sredine, ki ga ti kličeš in vabiš, da bi ti popolnoma daroval
svoje življenje, daj poguma in moči, da ti bo velikodušno odgovoril.
V Usliši nas, o Gospod!
M2 Pomagaj nam, da bomo v molitvi in premišljevanju odkrivali lepoto,
bogastvo in moč duhovnega življenja.
V Usliši nas, o Gospod!

M3 Ob tvoji besedi naj iskreno preverjamo naše obnašanje, da ne bomo drugim
ovira na poti k tebi. Daj nam moči, da bomo sposobni sprejemati in uresničevati
naloge našega življenja.
V Usliši nas, o Gospod!
V Oče naš, vsak dan te prosimo, naj pride k nam tvoje kraljestvo:
kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni. Po tvojem Sinu Jezusu Kristusu,
Knezu miru, in po materi Mariji, Kraljici miru, te iskreno prosimo: prebudi v
srcih mnogih fantov in deklet iz naših župnij pripravljenost, da bi - polni
miru in ljubezni - postali delavci za mir: mir v dušah, mir v družinah in mir v
javnem življenju.
Sprejmi trpljenje naših bolnikov in preizkušanih, sprejmi napore in
prizadevanja za dobro vseh ljudi po naših župnijah in blagoslavljaj svojo
Cerkev z duhovno rodovitnostjo.
Sprejmi, Gospod, vso mojo prostost. Sprejmi moj spomin, moj razum in
vso mojo voljo. Karkoli imam ali premorem, si mi podaril ti. Vse to ti vrnem
in izročim, naj nad vsem popolnoma vlada tvoja volja. Odvzemi mi vse, kar
bi me oviralo na poti k tebi, in daj mi vse, kar mi bo pomagalo, da pridem k
tebi. Daj mi ljubezen do tebe ter svojo milost in zadosti bogat bom ter ne
bom prosil nič drugega več. Amen.
Pesem: Povsod Boga (SG 157)

SVOJO POT MI, GOSPOD, POKAŽI!
(Molitvena ura, primerna za mladino)
Pesem: Ponižno tukaj pokleknimo (SG 443)
(Izpostavitev Najsvetejšega)
P V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha:
V Amen.
P Dragi bratje in sestre! Zbrali smo se, da bi v skupni molitvi prosili
vsemogočnega Boga za dar novih duhovnih poklicev, ki jih v naši domovini zelo
primanjkuje. Vsi smo zanje odgovorni, vsi moramo za ta dar ponižno prositi, vsi

moramo s svojo vero pripravljati pogoje za njihovo rast. Naj ta skupna molitev
zbudi v nas čut odgovornosti za delo v Božjem vinogradu.
B2 Gospod Jezus Kristus, rekel si: »Ako se na zemlji dva izmed vas zedinita v
katerikoli prošnji, jima bo moj Oče, ki je v nebesih, vse storil. Kajti, kjer sta dva ali
so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.« V zavesti, da si
med nami in da podpiraš našo molitev, se obračamo k nebeškemu Očetu s
prošnjo, »naj pošlje novih delavcev na svojo žetev«.
B2 Prosimo tudi Devico Marijo, kraljico apostolov in Mater Cerkve, naj nam
izprosi pravo ljubezen do Cerkve in čut za njene potrebe, naj nam okrepi
vztrajnost v molitvi in zvestobo v našem krščanskem poklicu.
(Trenutek tišine)
B1 V življenju vsakega človeka je mnogo srečanj, klicev in vabil. Tak klic je
rojstvo; klic je prebujajoče jutro; za otroka je tak klic šola, za odrasle delo. Klic
nas vabi, da stopimo v življenje z odgovornostjo, velikodušnostjo in
prizadevnostjo. Vsak klic pričakuje odgovor. Nekateri odgovori so lahki, umevni
skoraj sami po sebi, drugi so težki in zahtevajo dober premislek, pogum za
odločitev, pogovor z Bogom in dobrim človekom, saj odgovori na tak klic vplivajo
na usmeritev celotnega življenja. Tak premišljen, zavesten in pogumen odgovor
terja tudi Božji klic. Prosimo pri tej molitveni uri, da bi vsi, ki jih Gospod pokliče,
zmogli dati pravilen odgovor na Božji klic.
B2 Svoja pota, Gospod, nam pokaži in svojih steza nas nauči!
V Prosimo te, usliši nas!
B2 Vodi nas v svoji resnici ter nas uči, saj si ti, o Bog, naš rešitelj, vate
zaupamo.
V Prosimo te, usliši nas!
B2 Razsvetljuj nas, da globlje spoznamo Kristusov evangelij in svoje mesto v
njegovi Cerkvi.
V Prosimo te, usliši nas!
B2 Podpiraj nas s svojo milostjo, da bomo živi udje Cerkve in bomo velikodušno
opravljali svoje poslanstvo.
V Prosimo te, usliši nas!
Pesem: Oče naš nebeški (SG 442)

B1 Prvo, kar človek v življenju odkrije, zadnje, za čemer steguje svojo roko,
najdragocenejše, kar v življenju ima, to je družinsko življenje.
B2 Rodil sem se v družini – tako si hotel ti, Gospod. Dal si mi očeta in mater, da
sta mi po tebi dala življenje. Dal si jima ljubezen, da sta jo lahko podarila meni.
Rodil sem se nebogljen, ti pa si dal mojim staršem skrbne roke, da so bedele nad
mojim življenjem: če sem le malo zajokal, sta že bila ob meni in me zagrnila v
varno zavetje svojega ljubečega naročja. Spremljala sta vsak moj korak in bdela
nad njim, da bi bil varen. Trenutki moje sreče so bili njuna sreča, trenutki moje
žalosti pa so se prav dotaknili njunih src in jih ranili. Njune roke so bile vedno
odprte in pripravljene za objem, kadarkoli sem se vračal potrt in razočaran.
Zatekel sem se k njima, kadar sem bil nebogljen, kadar mi je bilo težko, ko sem
potreboval razumevanje in ljubezen. Pozabljala sta nase, umirala sebi, da bi mi s
svojim darovanjem kazala pot k tebi. Njuna ljubezen mi je bila znamenje tvoje
ljubezni, Gospod. Zato se jima iz vsega srca zahvaljujem.
(Trenutek tišine)
B1 Gospod, v trenutkih srečanj in tišine slutimo, katere sile gibljejo in vodijo
naše življenje. Odkrivamo, kako močni so: strah, nezaupanje, nemoč, sovraštvo
in smrt. Čutimo, kako utesnjeno je naše življenje in kolikokrat se v zgodovini
pojavlja duh laži, suženjstva in uničenja. Toda vemo, da nas tudi v takih trenutkih
ti ne zapustiš. V urah preizkušenj hočemo še bolj verovati v moč tvoje bližine,
upati in ljubiti. Vemo, da se lahko prepustimo tvojemu Duhu. On pričuje v nas, da
je resnica močnejša od laži, da je svoboda močnejša od sovraštva in smrti.
Hvala ti, Gospod, da se lahko z zaupanjem prepustimo tebi. Hvala ti za ogenj
upanja, ki si ga prižgal v naših srcih, in za veter milosti, ki nas osrečuje in dviga.
Hvala ti za trenutke, ko lahko ob neizrekljivem izkustvu tvojega Duha le molimo in
strmimo. In hvala ti, Gospod, za trenutke, ko moremo o Njem govoriti…Hvala ti,
Gospod, za dar tvojega Duha… Hvala ti, ker lahko verujemo, upamo in ljubimo.
Pesem: Gospod, vodnikov nam daj (SG 505)
B2 Iz knjige preroka Jeremija
Zgodila se mi je beseda Gospodova, rekoč: »Preden sem te upodobil v
materinem telesu, sem te poznal; preden si prišel iz materinega naročja,
sem te posvetil, te postavil za preroka narodom.« Jaz pa sem rekel: »Oh,
Gospod Bog, glej, ne znam govoriti, ker sem še deček.« Gospod mi je odgovoril:
»Nikar ne govôri: deček sem; kajti h komur koli te pošljem, boš šel, in kar koli ti
ukažem, boš govoril. Nikar se jih ne boj, saj sem jaz s teboj, da te rešujem,
govori Gospod.« Potem je Gospod iztegnil svojo roko in se dotaknil mojih ust;
Gospod mi je rekel: »Glej, svoje besede polagam v tvoja usta. Glej, postavljam te
ta dan nad narode in kraljestva, da ruješ in podiraš, da uničuješ in rušiš, da zidaš
in sadiš.« Ti pa si opaši ledja, vstani in jim govori vse, kar ti ukažem. Ne ustraši

se jih, da te jaz ne prestrašim pred njimi. Glej, danes te naredim za utrjeno
mesto, za železen steber, za bronasto obzidje proti vsej deželi, proti Judovim
kraljem, proti njegovim knezom, proti njegovim duhovnikom in proti ljudstvu
dežele. Bojevali se bodo proti tebi, pa te ne bodo premagali, ker sem jaz s teboj,
govori Gospod, da te rešujem.« (Jer 1, 4-10. 17-19)
To je Božja beseda.
(Trenutek tišine)
Pesem: Usmiljeni Jezus (SG 454 -1. kitica)
V Nebeški Oče, tvoj Sin nam tudi danes govori, da je žetev velika,
delavcev pa malo. Spodbuja nas, naj tebe, Gospodarja žetve, prosimo:
Pošlji delavce na svojo žetev!
V našem razdvojenem svetu potrebujejo mladi veliko poguma in milosti, da
bi odkrivali prave vrednote, iz njih živeli in šli za tvojim klicem. V
Jezusovem imenu te prosimo: tvoja milostna moč naj prebuja med nami
duhovniške in redovniške poklice. Pomagaj nam, da bomo cenili tvoje
darove, zlasti tiste, ki nam jih ti daješ po bratih in sestrah v duhovnih
poklicih.
Varuj nas, da ne bomo nikogar ovirali na poti v tvojo posebno službo.
Navdihuj nas, da bomo vsakega razumeli, spremljali in podpirali pri
njegovem odločanju. Vodi nas, da bomo v Cerkvi na Slovenskem živeli,
zoreli in ravnali kot člani tvoje velike družine. To te prosimo po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.
Pesem: Usmiljeni Jezus ( SG 454 – 2. in 3. kitica)
B1 Gospod Jezus, podari bogastvo svojega življenja in milosti vsem fantom in
dekletom, ki jih kličeš v svojo službo.
V Prosimo te, usliši nas!
B1 Razsvetljuj jih pri odločitvah, pomagaj jim v težavah in ohranjaj njihovo
zvestobo tebi.
V Prosimo te, usliši nas!
B1 Napravi jih pogumne in pripravljene, da bi - kakor ti - darovali svoje življenje
za druge.
V Prosimo te, usliši nas!

B1 Naj ti darujejo svoje roke, usta in srce, da boš ti po jih blagoslavljal, govoril in
ljubil ljudi.
V Prosimo te, usliši nas!
B1 Daj nam novih apostolov in misijonarjev, ki bodo v moči tvojega Duha, Duha
ljubezni, delali za rešenje bratov in sester, ki te še ne poznajo.
V Prosimo te, usliši nas!
P O Bog, v svoji brezmejni dobroti se ne spreminjaš in tvoja luč ljubezni nikoli
ne zaide. Milostno vodi svojo Cerkev, ta čudoviti zakrament odrešenja, in dopolni
delo, ki ga imaš v svojem odrešilnem načrtu. Po Kristusu, našem Gospodu.
V Amen.
Pesem: (če je blagoslov) – Najsvetejši, tebe počastimo (SG477)
(Blagoslov z Najsvetejšim)
Pesem: Ti krasni sončni svit (SG 209)

VI STE SOL ZEMLJE IN LUČ SVETA!
Pesem: Pridi molit, o kristjan (SG 481)
(Izpostavitev Najsvetejšega)
P V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
V Amen.
I. Glavna molitev
P Gospod Jezus, ti si rekel učencem: »Ne delajte za jed, ki mine, temveč za
jed, ki ostane za večno življenje in vam jo bo dal Sin Človekov!« - To naj bi bila
prva in glavna skrb tudi tvojih duhovnikov: da bi bilo vse delo usmerjeno v rast
duhovnosti, v rast milosti v dušah.
Prosimo te, pomnoži in utrdi v nas živo vero v tvojo nenehno navzočnost med
nami pod podobo Božjega kruha, svete evharistije. Tako bo naše življenje rastlo
iz tega temelja vere in bo vedno bolj v slavo tebi in v zveličanje vseh ljudi.
V Hvaljeno in češčeno naj vedno bo – presveto Rešnje telo!

P Ti, Gospod, si rekel: »Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo
lačen, in kdor veruje vame, ne bo nikoli žejen!« Ozri se, prosimo, na nas, ki smo
tukaj zbrani, pa tudi na vse, ki delajo v vinogradu slovenske Cerkve: nahrani
našo, večkrat pojemajočo ljubezen do tebe; okrepi naše slabotne sile z močjo
svoje ljubezni, da bo vse naše življenje in delo vedno bolj tebi prijetna daritev.
V Hvaljeno in češčeno naj vedno bo – presveto Rešnje telo!
P Gospod, zagotovil si nam: »Kdor je moje meso in pije mojo kri, ostane v meni
in jaz v njem!« - Vsak dan nas hraniš s tem svojim presvetim Telesom in krepčaš
s svojo Rešnjo Krvjo; ne dopusti, da bi nam ta znamenja tvoje navzočnosti
postala vsakdanja stvar, ampak nas po njih vedno bolj priteguj k sebi. Daj, da
ostanemo žive in rodovitne trte na tebi, ki bodo rodile bogate duhovne sadove.
V Hvaljeno in češčeno naj vedno bo – presveto Rešnje telo!
P Pri zadnji večerji si razlomil kruh rekoč: »To je moje telo, ki se daje za vas,« in
blagoslovil kelih z besedami: »To je moja kri, ki se preliva v odpuščanje grehov.
To delajte v moj spomin!« - S temi besedami si postavil zakrament svete
evharistije, trajno znamenje tvoje navzočnosti med nami in utemeljil duhovništvo
nove zaveze. Do konca sveta bosta ti dve stvarnosti prepleteni med seboj:
duhovništvo se rojeva iz evharistije, evharistija pa je mogoča po duhovništvu.
Prosimo te, pomagaj tvojim duhovnikom, da bodo žive priče te tvoje navzočnosti
med nami. Daj nam novih delivcev svetih skrivnosti! Vsem nam pa pomagaj tako
živeti, da ne bi bili ovira tistim, ki jih ti kličeš v svojo posebno službo. Naj ne
ugašamo tvojega Duha, ampak naj ga z besedo in zgledom poživljamo. Naj bo
naše življenje svetla luč prave orientacije mladim pri odločanju za duhovniški in
redovniški poklic.
V Hvaljeno in češčeno naj vedno bo – presveto Rešnje telo; zdaj in
vekomaj. Amen.
Pesem: Živo verjem, Jezus, v te (SG 460)
B Iz Lukovega evangelija
Potem je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po
dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval iti. Rekel jim je:
»Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje
delavce na svojo žetev. Pojdite! Pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne
nosíte s seboj ne denarnice ne torbe ne sandal in spotoma nikogar ne
pozdravljajte! V katero koli hišo pridete, recite najprej: »Mir tej hiši!« In če bo v
njej sin miru, bo na njem počival vaš mir; če pa ne, se mir povrne k vam. V tisti
hiši ostanite ter jejte in pijte, kar vam dajo, kajti delavec je vreden svojega plačila.
Ne hodíte iz hiše v hišo. V katero koli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, s
čimer vam postrežejo. Ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in jim govorite:

»Približalo se vam je Božje kraljestvo.« V katero koli mesto pa pridete in vas ne
sprejmejo, pojdite na njegove ulice in recite: »Tudi prah vašega mesta, ki se je
prijel naših nog, otresamo na vas, vendar védite, da se je približalo Božje
kraljestvo.« Povem vam: Sódomi bo na tisti dan laže kakor temu mestu.« (Lk 10,
1-11)
(V tišini molimo za utrditev poklica vseh poklicanih.)
Ps 119, 1-8
B Čisto srce, o Bog, mi ustvari!
V Čisto srce, o Bog, mi ustvari!
B Blagor njim, katerih pot je popolna,
ki hodijo v Gospodovi postavi.
Blagor njim, ki čuvajo njegova pričevanja,
ki ga z vsem srcem iščejo.
Sploh niso ravnali izprijeno,
hodili so po njegovih potih.
V Čisto srce, o Bog mi ustvari!
B Ti si razglasil svoje ukaze,
da bi se jih natančno držali.
O da bi bile moje poti trdne
v izpolnjevanju tvojih zakonov!
V Čisto srce, o Bog, mi ustvari!
B Potem ne bom osramočen,
ko bom gledal na vse tvoje zapovedi.
Zahvalil se ti bom z iskrenim srcem,
ko se bom učil sodb tvoje pravičnosti.
Držal se bom tvojih zakonov;
ne zapusti me popolnoma.
V Čisto srce, o Bog, mi ustvari!
B Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in
vselej in vekomaj. Amen.
V Čisto srce, o Bog, mi ustvari!
P Gospod Bog, s svojimi zakoni usmerjaš naše življenje. Z njimi nas hočeš
obvarovati padcev in pogube in nam ponujaš polnost življenja. Pomagaj nam, da

jih bomo sprejeli v svoje srce, se po njih zvesto ravnali in tako vedno bolj
napredovali v človečnosti in milosti Božji. Po Kristusu, našem Gospodu.
V Amen.
Pesem: V tabernaklju tiho bivaš (SG 456)
B Iz Matejevega evangelija
»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. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne
more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na
podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da
bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«
(Mt 5, 13-16).
( V tišini molimo za naše semeniščnike in bogoslovce.)
Ps 119, 10-16
B Slavljen si, Gospod!
V Slavljen si, Gospod!
B Z vsem svojim srcem te iščem,
ne daj, da zablodim od tvojih zapovedi.
V Slavljen si, Gospod!
B Tvoj izrek hranim v svojem srcu,
da ne bi grešil zoper tebe.
V Slavljen si, Gospod!
B Slavljen si, o Gospod;
úči me svojih zakonov.
V Slavljen si, Gospod!
B S svojimi ustnicami oznanjam
vse sodbe tvojih ust.
V Slavljen si, Gospod!
B Nad potjo tvojih pričevanj imam veselje
kakor nad vsem bogastvom.

V Slavljen si, Gospod!
B O tvojih ukazih hočem premišljati
in gledati na tvoja pota.
V Slavljen si, Gospod!
B Ob tvojih zakonih se bom naslajal,
tvojih besed ne pozabljam.
V Slavljen si, Gospod!
B Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in
vselej in vekomaj. Amen.
V Slavljen si, Gospod!
Pesem: Še gori ljubezen (SG 207)
II. Prošnje
P Gospod Jezus Kristus, zbrani v tvojem imenu, združujemo svoje molitve za
duhovniške in redovniške poklice ter za svetost duhovnikov. Zaupamo v tvojo
obljubo, da boš spolnil vse, kar bomo nebeškega Očeta prosili v tvojem imenu,
zato te ponižno prosimo:
B Gospod, daj, da bodo tvojemu klicu prisluhnili mnogi mladi fantje in dekleta ter
se mu velikodušno odzvali.
V Prosimo te, usliši nas!
B Vzbujaj v svoji Cerkvi duha odpovedi in velikodušnega žrtvovanja, da bodo
rasli in se množili različni duhovni poklici.
V Prosimo te, usliši nas!
B Jezus, daj vztrajnosti vsem, ki so že stopili na pot za teboj, da ne bodo
omagali v težavah in skušnjavah življenja.
V Prosimo te, usliši nas!
B Prosimo te za duhovnike po vsem svetu in še posebej v naši domovini: naj
bodo zvesti pričevalci tvoje dobrote in ljubezni.

V Prosimo te, usliši nas!
B Prosimo te za vse, ki so začeli dvomiti o svojem poklicu in je na preizkušnji
njihova zvestoba tebi; daj jim moči, da bodo obnovili duha zvestobe in da bodo
vztrajali da konca.
V Prosimo te, usliši nas!
B Dobrotljivo se spomni vseh rajnih, ki so se ti posvetili v duhovniškem ali
redovniškem poklicu; za njihovo nesebično delo jim daj bogato plačilo v nebesih.
V Prosimo te, usliši nas!
P Gospod Jezus, rekel si: »Prosite in boste prejeli, trkajte in se vam bo odprlo,«
sprejmi naše prošnje in obdari svojo Cerkev z mnogimi zvestimi duhovniki,
redovniki, redovnicami in misijonarji, da te bo po njihovem oznanjevanju vedno
več ljudi spoznalo in slavilo. Ki živiš in nas ljubiš vekomaj.
V Amen.
Pesem: V nebesih sem doma (SG 539)

III. Sklepna molitev
P Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog! Ti daješ in deliš dostojanstva. Po
tebi vse napreduje; ti vse utrjuješ in človeški rod bogatiš s svojimi darovi. Ti si
postavil red duhovništva, da bi se po njem razodeval svetu.
V Gospod, daj nam novih duhovnih poklicev!
P Ti, Gospod, si poklical Abrahama in ga vodil k vedno globljemu spoznavanju
svoje veličine; ti si izbral Mojzesa in Arona, da sta vodila tvoje ljudstvo skozi
puščavo in si po njima sklenil zavezo s svojim ljudstvom; ti si dal Mojzesu
sedemdeset preudarnih mož, da je z njihovo pomočjo lažje vodil številne
množice. Tvoji glasniki so bili.
V Gospod, daj nam novih duhovnih poklicev!
P
Nad Aronovima sinovoma si ti, Gospod, razlil obilje svoje milosti in po
Levijevem rodu postavil duhovnike svojemu ljudstvu, da bi bilo tako poskrbljeno
za stalno opravljanje daritev in svetih obredov. Znamenje tvojega usmiljenja in
dobrote naj bi bili.
V Gospod, daj nam novih duhovnih poklicev!

P Z isto previdnostjo si ti, Gospod, po svojem sinu poklical apostole in učence v
novi zavezi. Zaupal si jim veliko poslanstvo oznanjevanja evangelija, da so
postali učitelji vere in so luč Božjega razodetja ponesli po vsem svetu. Njim si,
skozi vso zgodovino, vedno znova pridruževal nove oznanjevalce evangelija.
V Gospod, daj nam novih duhovnih poklicev!
P Tvoj Sin Jezus je naročil, naj te vedno znova prosimo za zadostno število
dobrih in zvestih oznanjevalcev, ker je žetev vedno velika in delavcev nenehno
primanjkuje. Zato te tudi mi danes iskreno prosimo: pošlji novih delivcev tvojih
Božjih skrivnosti!
V Gospod, daj nam novih duhovnih poklicev!
P Prosimo te, Gospod, podeli naši slovenski Cerkvi zvestih pomočnikov: daj
nam zadostno število dobrih duhovnikov, svetih redovnikov in redovnic ter
velikodušnih misijonarjev, da se bo tvoja beseda uspešno razširjala med ljudmi in
da bodo vse vodili k tebi, ki si vir življenja ter prava in popolna sreča.
V Gospod, daj nam novih duhovnih poklicev!
P Prosimo te, pokliči v svojo službo tiste, ki bodo skrbni sodelavci škofovskega
zbora, da bodo tvoje besede prišle v vse kraje sveta in da bodo vsi narodi,
združeni v Kristusu, postali eno samo Božje ljudstvo.
V Gospod, daj nam novih duhovnih poklicev!
P Vse to te prosimo nebeški Oče, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem
Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
V Amen.
Pesem: (če je blagoslov) – Jezus, ti si vinska trta (SG 472)
(Blagoslov z Najsvetejšim)
Pesem: O Marija, naša ljuba mati (SG199) – predvsem 2. kitica

DRUŽINA – VZGOJITELJICA ZA POKLICE
Namen: Da bi bile krščanske družine res prave skupnosti vere, življenja in
ljubezni, v katerih bi našli otroci vse pogoje za uspešen razvoj v človeških in
krščanskih vrednotah ter pravo podlago za rast duhovnih poklicev.

Uvod
B »Prosite Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev!« (Mt 9,38). Te
Jezusove besede nakazujejo program življenja vsakega kristjana. Vsi verniki
smo, v moči svojega krsta poklicani, da gradimo Božje kraljestvo. Ker pa so
duhovniški poklici in posvečeno življenje bistveni za življenje in rast Cerkve, je
dolžnost vseh, da nenehno prosimo Gospodarja žetve, naj pošlje potrebne
delavce na svojo žetev.
Ta dolžnost pa se na poseben način nanaša na krščanske družine. Krščanska
družina je tako rekoč že po zakramentu svetega zakona poklicana, da sodeluje
pri odrešenjskem poslanstvu celotne Cerkve in da »postane prvo rastišče
poklicev za življenje, posvečeno Božjemu kraljestvu.«
To svojo nalogo izvršuje krščanska družina v tolikšni meri, v kakršni se zavzema
za to:
-

-

da se pridružuje skrbi celotne Cerkve za duhovniške in redovniške poklice
z vsakdanjo molitvijo in prošnjami Bogu za zadostno število le-teh;
da uresničuje svoj temeljni poklic ter ustvarja pravo skupnost življenja in
ljubezni;
da sprejema, posreduje in zavzeto živi Božjo besedo;
da pomaga svojim otrokom zaživeti polno človeško življenje, ko jih vzgaja
v svobodi, pravičnosti, odgovornosti, pravilnem vrednotenju materialnih
dobrin, v resnični ljubezni – to je v dejavnem in nesebičnem služenju
drugim, posebno najbolj revnim in potrebnim;
da otroke vzgaja v pravem krščanskem duhu, po doslednem pričevanju
globoko doživete vere;
da ceni in goji duhovne poklice in posvečeno življenje med svojimi otroki.

To srečanje z Jezusom, ki je navzoč med nami v presvetem evharističnem
Zakramentu, naj bo prilika za nas, da se združimo v iskreni prošnji za naše
družine, da bi v njih bolj zaživela molitev - tudi molitev za duhovne poklice - in da
bi one same postale blagoslovljeni vir novih poklicev.
Začetna molitev
Pesem: Pridi, pridi, duša verna (SG 479)
Izpostavitev Najsvetejšega
P Gospod Jezus, danes smo se zbrali skupaj, da bi te častili, molili in ti izkazali
svojo ljubezen. Prosimo te, prevzemi in napolni naša srca in vse naše življenje s
svojo resnično navzočnostjo. Pomnoži našo vero, da bomo mogli, prek
zakramentalnih znamenj, spoznavati tvoj resnični obraz. Pošlji svojega Svetega

Duha in vžgi naša srca v ljubezni do tebe, da bo vse naše življenje postalo
hvalnica tvoje slave in blagoslova, s katerim obdarjaš nas ljudi.
V Gospod, okrepi našo vero s svojo navzočnostjo!
M1 O Bog, moj Bog si ti, željno te iščem,
po tebi žeja mojo dušo;
moje telo medli po tebi
na suhi, izčrpani zemlji brez vode.
(Ps 63, 1-2).
V Iščemo te, Gospod, razjasni svoj obraz nad nami!
M2 Le k Bogu teži moja duša, da se pomiri,
od njega je moja rešitev.
Le on je moja skala in moja rešitev,
moja trdnjava: ne bom veliko omahoval.
(Ps 62,2-3)
V Gospod, ti si naša moč in rešitev!
M1 Gospod, moje srce ni prevzetno,
moje oči se ne povzdigujejo.
Ne poganjam se za velikimi dejanji,
za čudovitejšimi od mene.
Nasprotno, potešil in pomiril sem svojo dušo
kakor otrok v naročju svoje matere,
kakor otrok je v meni moja duša.
(Ps 131, 1-2).
V Ti, Gospod, si naš mir in naša sreča!
M2 Hvalil te bom med ljudstvi, o Gospod,
opeval te bom med narodi,
zakaj do nebes je velika tvoja dobrota,
do oblakov tvoja zvestoba.
(Ps 57, 10-11)
V Ti si naše življenje, Gospod, ostani z nami vekomaj!
P Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
V kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
(Kratka tišina za osebno molitev.)

Pesem: Božje milostno Srce (SG 147)
Prvo berilo
B2 Berilo iz prve Mojzesove knjige.
BOG JE USTVARIL MOŽA IN ŽENO.
Bog je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost!
Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki
se plazi po zemlji!« Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je
ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel:
»Bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita; gospodujta
ribam v morju in pticam na nebu ter vsem živalim, ki se gibljejo po zemlji!«
(1 Mz 1,26-28a)
Božja beseda.
V Bogu hvala.
(Kratek odmor za razmišljanje in osebno češčenje.)

1. Skupna molitev
P O Bog, od tebe prihaja vsako očetovstvo na nebu in na zemlji; ti si naš pravi
Oče, ti si polnost ljubezni in večno življenje, prosimo te, poslušaj naše molitve:
V Daj edinost našim družinam!
P Daj, da vsaka človeška družina na zemlji postane - po tvojem Sinu, rojenem
iz žene in po Svetem Duhu – izvor božanske ljubezni, resnično svetišče življenja
in ljubezni za generacije, ki prihajajo.
V Daj edinost našim družinam!
P Daj, da tvoja milost vodi misli in dela zakoncev k dobremu, za njihove družine
in za vse družine sveta.
V Daj edinost našim družinam!
P Daj, da bodo mladi rodovi našli v svojih družinah močno podporo za svojo
človečnost ter za rast v resnici in ljubezni.
V Daj edinost našim družinam!

P Daj, da se ljubezen, okrepljena z milostjo zakramenta svetega zakona,
pokaže močnejša od vsake slabosti in vsake krize, skozi katere gredo včasih
naše družine.
V Daj edinost našim družinam!
P Daj končno, prosimo te, po priprošnji svete nazareške Družine, da bo Cerkev
po vsem svetu mogla plodno izpolniti svoje poslanstvo v družbi in po njej.
V Daj edinost našim družinam!
P To ponižno prosimo tebe, ki si Življenje, Resnica in Ljubezen, v edinosti Sina
in Svetega Duha.
V Amen.
Pesem: Sveti Duh, posveti nas (SG 141)

Drugo berilo
B1 Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom.
SKRIVNOST KRŠČANSKEGA ZAKONA.
Bratje, živite v ljubezni, kakor je tudi Kristus ljubil nas in je daroval sam sebe za
nas Bogu v blagodišečo daritveno žrtev. Iz strahospoštovanja do Kristusa se
podrejajte drug drugemu. Žene naj bodo podrejene svojim možem kakor
Gospodu, mož je namreč glava ženi, kakor je Kristus glava Cerkvi: on, odrešenik
telesa. In kakor je Cerkev podrejena Kristusu, tako naj bodo v vsem žene
možem. Možje, ljubíte svoje žene, kakor je Kristus vzljubil Cerkev in dal zanjo
sam sebe, da bi jo posvetil, ko jo je očistil s kopeljo vode z besedo, tako da bi
sam postavil predse veličastno Cerkev, brez madeža, gube ali česa podobnega,
da bo sveta in brezmadežna. Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene kot
svoja lastna telesa. Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe. Saj vendar ni nihče nikoli
sovražil svojega mesa, temveč ga hrani in neguje, kakor Kristus Cerkev: smo
namreč deli njegovega telesa. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se
pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Ta skrivnost je velika; jaz pa pravim:
glede Kristusa in glede Cerkve. Zato naj tudi vsak med vami tako ljubi svojo ženo
kakor sebe, žena pa naj spoštuje moža.
Božja beseda.
V Bogu hvala.
(Kratek premor za razmišljanje in osebno češčenje.)

2. Skupna molitev
P Gospod Bog, v postopnem odkrivanju svoje skrivnosti odrešenja si hotel, da
skupnost življenja med možem in ženo, simbol tvoje zaveze z izvoljenim
ljudstvom, postane zakramentalni znak ljubezni, ki združuje Kristusa in Cerkev.
V Po tem zakramentu razširjaj svoje roke nad naše družine in daj, da bodo
eno srce in ena duša. V šoli evangelija naj oblikujemo svoje domove in
vzgajamo tvoje otroke, da bodo postali tvoji zvesti učenci in odgovorni
člani Cerkve.
P Naj tvoja milost zmaguje nad človeško trdosrčnostjo, tvoje usmiljenje odpušča
naše grehe in tvoja ljubezen vnema našo gorečnost za Božje kraljestvo.
V Jezus Kristus, poslušni Sin nebeškega Očeta, daj vsem nam, starejšim
in mlajšim, duha velikodušnosti, vere in pokorščine Božji volji, da ne bomo
postavljali ovir delovanju Svetega Duha v dušah tistih, ki jih Bog kliče v
svojo službo.
P Daj, Gospod, da krščanski starši ne le ne bodo postavljali ovir Božjemu klicu,
ampak bodo svojim otrokom dajali vso svojo pomoč pri rasti in zorenju tega klica.
Daj jim pogum, da ti bodo zmogli darovati tiste, katere ti želiš in kličeš ter jih bodo
podpirali s svojim zgledom in molitvijo.
V Mati Marija, tebi priporočamo družine naših duhovnikov, redovnikov in
redovnic, bogoslovcev in semeniščnikov: podpiraj jih in varuj ter izprosi pri
svojem Sinu Jezusu to milost, da bo njihov zgled spodbuda drugim, pri
sodelovanju z Božjim klicem, da bodo duhovni poklici lahko vzbrsteli in
prišli do polnega razcveta.
P Vse to te prosimo, nebeški Oče, po tvojem Sinu Jezusu Kristusu, ki s teboj v
občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
V Amen.
Pesem: O Marija, naša ljuba Mati (SG 199)

Tretje berilo
B2 Iz apostolskega pisma papeža Janeza Pavla II. o družini
Družina mora otroke tako oblikovati za življenje, da bo mogel vsak od njih v
polnosti izpolnjevati svojo nalogo v skladu s poklicanostjo, ki jo je prejel od Boga.
Družina, ki je odprta za nadčutne (transcendentne) vrednote, ki veselo služi

bratom ter velikodušno in zvesto izpolnjuje svoje obveznosti in se zaveda svoje
udeležbe pri velikonočni skrivnosti Kristusovega križa, takšna družina postane
prvo in najboljše semenišče za vzgojo poklicanosti v življenju, ki je posvečeno
božjemu kraljestvu.
P V tihoti kratko premislimo, kako naše krščanske družine izpolnjujejo to svoje
veliko poslanstvo in prosimo Gospoda, da bi ga res čim bolje uresničile.
Prošnje
P Gospod Jezus, prosimo te za naše krščanske družine. Izpostavljene so
raznim preizkušnjam civilizacije, ki pozablja na duhovne vrednote in išče
zadovoljitve v uspehu in denarju. Osvobodi jih napačne navezanosti na ta svet
ter jih naredi učljive za velike naloge krščanske vzgoje njihovih otrok. Iskreno te
prosimo: Gospod, usliši nas!
V Gospod, usliši nas!
M1 Da bi naše družine res krščansko čutile in delovale.
V Gospod, usliši nas!
M2 Da bi bile prave Cerkve v malem, ki bodo posredovale Boga in pričale o
njegovih čudovitih delih, ki jih je storil za nas.
V Gospod, usliši nas!
M1 Da bi bile proste sebičnosti in neurejene navezanosti na materialne dobrine.
V Gospod, usliši nas!
M2 Da bi bile sposobne razumeti potrebe Cerkve in svojo lastno odgovornost za
boljši svet.
V Gospod, usliši nas!
M1 Da bi znale ceniti duhovniške in redovniške poklice, zanje moliti, jih
spodbujati ter ustvarjati ugoden teren za njihovo rast.
V Gospod, usliši nas!
P O Bog, ki si nas po svoji dobroti poklical v življenje, daj, da ga spoznamo in
razumemo kot tvoj milostni dar ter stori, da ga bomo vredni živeti kot krščanski
poklic. Daj, da bomo vsi, odrasli in mladi, starši in otroci, napredovali v zvesti hoji
za teboj ter tako izpolnili vsak svoje poslanstvo. Po Kristusu, našem Gospodu.

V Amen.
Pesem: Oče naš nebeški (SG 442)
Molitev za duhovne poklice
V Dobri Bog, hvala ti, da si nas poklical v življenje in nam dal razne darove
in sposobnosti. Hotel si, da smo med seboj povezani in drug drugemu v
oporo. Pomagaj mladim, staršem in vzgojiteljem odkriti ter sprejeti dar in
poklic, ki si ga položil človeku v srce. S svojo milostjo utrjuj v nas voljo in
spoštovanje do izbranega poklica, da ga bomo opravljali z veseljem, vestno
in požrtvovalno. Daj, da bomo v svojem poklicu tvoji skrbni in odgovorni
sodelavci; naj spoštujemo in cenimo vsako delo, službo in poklic. Posebno
pa te prosimo za duhovne poklice: daj da bomo uvideli, kako so nam
potrebni, da bomo zanje skrbeli, jih podpirali in spodbujali. Daj tistim, ki jih
ti kličeš v svojo službo, moči in poguma, da bodo na tvoj klic odgovorili in
svoje življenje darovali za rast Božjega kraljestva na zemlji in za dobro vseh
ljudi. V svoji ljubezni povrni z večnimi darovi vsem, ki nam kaj dobrega
storijo.
Marija, Odrešenikova in naša Mati, prosi za nas!
Oče naš… Zdrava Marija… Slava Očetu…
Pesem: Jezus, ti si vinska trta (SG 472)
Blagoslov z Najsvetejšim
Pesem: Marija, ti pomagaj nam (SG 187)

RAZODEL SEM TVOJE IME LJUDEM
Uvod
Pesem: Bodi nam pozdravljena (SG 160)
P V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
V Amen.
P Dragi bratje in sestre! Jezus je svojim učencem naročal, naj vztrajno in
ponižno prosijo vsemogočnega Boga, Očeta luči, od katerega prihaja vsak dober
dar, naj pošilja svoji Cerkvi zadostno število duhovnikov, ki bodo nadaljevali delo
odrešenja med ljudmi. Zavedajoč se te naše stalne dolžnosti, prositi in moliti za

duhovniške in sploh duhovne poklice, smo se zbrali tukaj, da bi prosili za dobre in
številnejše delavce na Božji njivi, saj je žetev vedno večja, delavcev pa vedno
manj. Obudimo najprej svojo vero, da bomo uslišani, saj je Jezus obljubil: kar
bomo Očeta prosili v njegovem imenu – in bomo verovali – to bo tudi storil.
L1 Verujemo v tebe, vsemogočni Oče, večni Bog, stvarnik nebes in
zemlje! Od tebe in po tebi je vse, kar živi; ti vse dobrotno ustvarjaš in
vzdržuješ v bivanju. Ti nočeš, da bi se kdorkoli pogubil, in vse kličeš k bolj
odgovornemu in bolj Božjemu življenju. V svoji ljubezni do nas ljudi si že v
stari zavezi pošiljal svoje preroke in glasnike, da bi vodili ljudi k tebi.
Končno pa si poslal svojega edinorojenega Sina, da bi po njegovi
življenjski daritvi spravil svet s seboj, ga rešil in zveličal.
Hvalimo te!
L2 Verujemo v tebe, edinorojeni Božji Sin, Jezus Kristus! Izšel si iz Očeta in
prišel na svet, da bi nam razodel neskončno Božjo ljubezen in usmiljenje. Hotel si
biti nam enak v vsem, razen v grehu; hotel si sprejeti nase našo človeško
revščino, da bi nas dvignil, osvobodil in odrešil. V trenutku tvoje daritve na križu,
ko si za nas prelil svojo kri, se je iz tvoje prebodene strani rodila tvoja Cerkev.
Njej si, po svojem vstajenju in vnebohodu, dal pooblastilo, naj nadaljuje tvoje
delo odrešenja. Zato si apostolom in njihovim naslednikom dal oblast, da v moči
zakramenta svetega reda, ponavzočujejo tvojo kalvarijsko daritev, odpuščajo
grehe, delijo zakramente, oznanjajo evangelij in tako vodijo ljudi k Bogu.
Molimo te!
L1 Verujemo v tebe, Sveti Duh, tretja Božja oseba! Ti si eno z Očetom in
Sinom, neustvarjen Božji Vir, večna Očetova modrost in razodevajoča se
Sinova ljubezen. Tebe je Jezus poslal kot Tolažnika in Posvečevalca svoje
Cerkve. Brez tebe ni nič možno, nič sveto; brez tvojega vzdrževanja in
delovanja smo brez moči, v tebi in po tebi pa se naša vera razplamti ter rodi
sadove za večno življenje. Ti navdihuješ dobre misli in pravična dela, ti
daješ mladim moč in pogum, da se odločajo za velikodušno službo
Božjemu ljudstvu.
Poveličujemo te!
L2 Verujemo v tebe, troedini Bog, večna in nedeljiva Trojica, en Bog v treh
osebah, ene in iste Božje narave, enakega in neminljivega veličastva! Ti si naš
stvarnik in odrešenik, ti naš posvečevalec in vodnik. Zahvaljujemo se ti za tvojo
neskončno Božjo ljubezen, s katero obdarjaš nas ljudi. Zahvaljujemo se ti, da si
nas po Cerkvi poklical v občestvo s seboj in nam dal priložnost, da smemo
poveličevati tebe, sveti, večni in vsemogočni Bog.
P Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
V Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

1. Odrešenjske skrivnosti
B Sprehodimo se sedaj skozi odrešenjske skrivnosti, ki se nam razodevajo v
molitvi rožnega venca. To molitev namenimo za vse, ki so se Bogu že posvetili v
duhovniškem, redovniškem ali misijonarskem poklicu, da bi – zvesti svojemu
poslanstvu – bili živa luč svojim vernikom in neomajen kažipot k Bogu.
M1 Zdrava Marija… ki si ga, Devica, v pokorščini Božji volji, od Svetega Duha
spočela.
V Sveta Marija…
M2 Zdrava Marija…ki si ga, Devica, polna ljubezni do bližnjega, v obiskovanju
Elizabeti nosila.
V Sveta Marija…
M3 Zdrava Marija… ki si ga, Devica, vsa čista in ponižna, za nas in za naše
rešenje rodila.
V Sveta Marija…
M1 Zdrava Marija… ki si ga, Devica, za odrešenje sveta, Bogu v templju
darovala.
V Sveta Marija…
M2 Zdrava Marija…ki si ga, Devica, v imenu vseh mater, ki so v strahu za svoje
otroke, izgubljenega v templju našla.
V Sveta Marija…
M3 Zdrava Marija… On je za nas, maloverne in brezbrižne, krvavi pot potil.
V Sveta Marija…
M1 Zdrava Marija… On je za nas, ki ga s kletvijo, nesramnim govorjenjem in
obnašanjem žalimo, kruto bičan bil.
V Sveta Marija…
M2 Zdrava Marija… On je za nas, ki se radi ošabno povzdigujemo in
napihujemo, s trnjem kronan bil.
V Sveta Marija…

M3 Zdrava Marija… On je za nas, ki se drugim nalagamo težka bremena, jih
obsojamo in opravljamo, težki križ nesel.
V Sveta Marija…
M1 Zdrava Marija… On je za nas, ki pozabljamo na Boga in njegovo ljubezen,
na križu zadnjo kapljo krvi prelil.
V Sveta Marija…
M2 Zdrava Marija… ki je uničil greh in smrt in zmagoslavno od mrtvih vstal.
V Sveta Marija…
M3 Zdrava Marija… ki je šel v nebesa, da bi nam pri nebeškem Očetu prostor
pripravil.
V Sveta Marija…
M1 Zdrava Marija… ki je svoji Cerkvi za Tolažnika in Voditelja poslal Svetega
Duha.
V Sveta Marija…
M2 Zdrava Marija… ki je svojo Mater z dušo in telesom, prvo med vsemi
človeškimi otroki, vzel v nebesa.
V Sveta Marija…
M3 Zdrava Marija… ki je Devico Marijo poveličal nad vse stvari na zemlji in jo
kronal za kraljico nebes in zemlje.
V Sveta Marija…
P Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
V Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2. Velikoduhovniška molitev
B Na veliki četrtek, pri zadnji večerji, je Jezus svoje apostole postavil za prve
duhovnike ter v svoji velikoduhovniški molitvi prosil nebeškega Očeta za edinost
med učenci in za njihovo tesno, osebno povezanost z Bogom v veri in ljubezni. V

tem je vir njihove duhovniške moči in uspešnega dela. Tudi mi s to Jezusovo
molitvijo prosimo za naše duhovnike in bogoslovce, redovnike in redovnice,
misijonarje in misijonarke, da bi ohranjali takšno življenjsko, intimno povezanost z
Bogom in da bi iz nje črpali moč za svoje poslanstvo in delovanje.
L1 Oče, prišla je ura. Poveličaj svojega Sina, da Sin poveliča tebe, kajti dal
si mu oblast nad vsemi živimi bitji, da bi dal večno življenje vsem, ki si mu
jih dal.
L2 Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in
njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa.
L1 Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga
dal, da ga opravim.
L2 In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi z veličastvom, ki sem ga imel pri tebi,
preden je bil svet.
L1 Razodel sem tvoje ime ljudem, katere si mi dal od sveta.
L2 Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede.
L1 Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe; kajti besede, ki si mi jih dal,
sem dal njim.
L2 Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem izšel od tebe, ter začeli
verovati, da si me ti poslal.
L1 Jaz prosim zanje. Ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker
so tvoji;
L2 in vse moje je tvoje, in kar je tvoje, je moje in poveličan sem v njih.
L1 Nisem več na svetu; oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi.
L2 Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor
midva.
L1 Dokler sem bil z njimi, sem jih varoval v tvojem imenu, ki si mi ga dal.
L2 Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih se ni pogubil, razen sina
pogubljenja, da se izpolni Pismo.
L1 Zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na svetu, da bodo imeli moje
veselje v sebi dopolnjeno.

L2 Izročil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor
jaz nisem od sveta.
L1 Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega.
L2 Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v resnici;
tvoja beseda je resnica.
L1 Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet, in zanje se
posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici.
L2 Toda ne prosim samo za té, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi
verovali vame: da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi,
L1 da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal.
L2 In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva
eno: jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno.
L1 Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene.
L2 Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz,
L1 da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me ljubil pred
začetkom sveta.
L2 Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal in ti so spoznali, da si
me ti poslal.
L1 In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom razodeval,
L2 da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.
P Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
V kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Pesem: Večerja zadnja je minila (SG85)
3. Hvalnica Božji dobroti
( Ef 1,3 -14.16 – 19)
B V pismu Efežanom je apostol Pavel zapel čudovito hvalnico Bogu, ki nas po
Kristusu obsipava z obiljem svojih milosti in nas dobrotno blagoslavlja. Morda se

mi preveč poredko spomnimo, da bi slavili Boga, in se mu premalokrat
zahvaljujemo za tolikere milosti, ki nam jih deli po Cerkvi in po njenih služabnikih.
In vendar je Božji Sin hotel in tako uredil, da nam odrešenje in svoj blagoslov
naklanja po njih in po njihovem posredovanju. Dajmo danes hvalo učlovečenemu
Bogu, Kralju večne slave, za vse, kar nam deli po rokah duhovnikov in po
življenjski daritvi tistih, ki so se odzvali Božjemu klicu. Ob Pavlovi hvalnici
vzklikajmo tudi mi: HVALA TI, KRISTUS, HVALA TI, KRALJ VEČNE SLAVE,
HVALA TI!
(Uporabimo lahko napev SG 341!)
M1 Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v nebesih
v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom: pred stvarjenjem
sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni.
V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi
posinovljeni otroci.
V Hvala ti, Kristus, hvala ti, Kralj večne slave, hvala ti!
M2 Takšen je bil blagohotni sklep njegove volje, v hvalo veličastva njegove
milosti, s katero nas je obdaril v Ljubljenem.
V Hvala ti, Kristus, hvala ti, Kralj večne slave, hvala ti!
M3 V njem, po njegovi krvi imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po
bogastvu njegove milosti. To milost je obilno razlil na nas, z vso modrostjo in
razumnostjo, ko nam je razodel skrivnost svoje volje po blagohotnem načrtu,
kakor si ga je vnaprej zastavil, da bi ga uresničil v polnosti časov: osrediniti v
Kristusu kot glavi vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji.
V Hvala ti, Kristus, hvala ti, Kralj večne slave, hvala ti!
M1 V njem, v katerem smo tudi prišli do dediščine,
smo bili vnaprej določeni po načrtu njega, ki vse uresničuje po sklepu svoje volje,
da bi bili mi, ki smo že prej upali v Mesija, v hvalo njegovega veličastva.
V Hvala ti, Kristus, hvala ti, Kralj večne slave, hvala ti!
M2 V njem ste tudi vi slišali besedo resnice, evangelij svojega odrešenja. Vanj
ste tudi verovali in v njem prejeli pečat Svetega Duha, ki je bil obljubljen. Ta je
poroštvo naše dediščine, v odkupitev ljudstva, ki si ga je Bog pridobil, v hvalo
njegovega veličastva.
V Hvala ti, Kristus, hvala ti, Kralj večne slave, hvala ti!

M3 Zaradi tega se ne neham zahvaljevati za vas in se vas spominjati v svojih
molitvah, da bi vam Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, dal
duha modrosti in razodetja, v spoznanju njega, in razsvetljene oči srca, da bi
vedeli, v kakšno upanje vas je poklical, kako bogato je veličastvo njegove
dediščine v svetih, kakšna je čezmerna veličina njegove zmožnosti do nas, ki
verujemo po dejavnosti njegove silne moči.
V Hvala ti, Kristus, hvala ti, Kralj večne slave, hvala ti!
4. Prošnje za nove poklice
B Zdaj pa se v skupnih prošnjah obrnimo k Bogu in ga prosimo še za nove
duhovne poklice. Žetev na Božji njivi je res velika, delavcev pa premalo, zato
iskreno prosimo Gospoda žetve za nove delavce na Božji njivi.
P Prosimo, Gospod, pošlji delavcev na svojo žetev, da se bodo po njihovem
oznanjevanju spolnjevale tvoje zapovedi in se bo povsod obnavljala tvoja daritev.
Milostno se ozri na molitve svojega ljudstva, Gospod; in daj, da bo raslo število
tistih, ki jih ti kličeš v sveto duhovniško in redovniško službo.
JEZUS, USLIŠI NAS!
M1 Gospod, daj, da se bo pomnožilo število oskrbnikov tvojih skrivnosti in da bi
vsi, ki si jih poklical, zvesto vztrajali v svojem poklicu.
V Jezus, usliši nas!
M2 Daj nam milost, da v naših družinah vzkalijo in dozorijo duhovniški in
redovniški poklici.
V Jezus, usliši nas!
M3 Naj radi podpiramo semeniščnike in bogoslovce, da ne omagajo na poti do
poklica.
V Jezus, usliši nas!
M1 Daj mladim velikodušnosti in moči, da bodo sprejemljivi za višje ideale in da
bodo zanje pripravljeni žrtvovati tudi svoje življenje.
V Jezus, usliši nas!
M2 Pomagaj misijonarjem in misijonarkam po svetu, da bodo uspešno oznanjali
evangeljske vrednote vsem narodom.
V Jezus, usliši nas!

M3 Pokliči tudi iz naše župnije (znova) koga v svojo službo.
V Jezus, usliši nas!
P Gospod Jezus, usliši naše prošnje! Pomnoži število duhovnikov svete Cerkve
in daj nam zadostno število zvestih pričevalcev svoje ljubezni. Gospodar žetve,
pošlji delavce na svojo žetev! Ki živiš in nas ljubiš vekomaj.
V Amen.
Sklep
B Zdaj pa vsi skupaj zmolimo molitev za duhovniške in redovniške poklice:
V Vsemogočni večni in milostni Bog, pokaži nam svojo neizmerno
milosrčnost in usmili se našega naroda, ki v svojih težavah k tebi kliče.
Tvoj Božji Sin je naročil, naj prosimo, da pošlji delavce na svojo žetev. Z
zaupanjem te zato prosimo, daj nam v svoji brezmejni dobroti mnogo
svetih služabnikov, pravih duhovnikov po svojem Presvetem Srcu, da bodo
pastirji naših duš.
Vzemi iz našega naroda in tudi iz naše župnije v svojo sveto službo tiste, za
katere veš, da bodo kot pravi apostoli neutrudno delali in se radostno
žrtvovali za tvojo slavo, za sveto katoliško Cerkev in za naše zveličanje.
Amen.
Marija, Kraljica apostolov, prosi za nas!
Pesem: Gospod moj dobri je pastir (SG 437)
Ali: V tabernaklju tiho bivaš (SG 456)
Izpostavitev Najsvetejšega
(Litanije)
Pesem: Glasno zapojmo (SG 473 ali 474)
Blagoslov z Najsvetejšim
Pesem: Pred teboj, o Mati (SG 202)

