Praznik sv. Petra in Pavla 2012

Molitvena ura za duhovne poklice
(pripravil Vlado Bizjak)
Začetek s križem in počastitvijo Najsvetejšega zakramenta, če je izpostavljen.
Voditelj: Zbrali smo se ob prazniku sv. apostolov Petra in Pavla, ko se vsako leto v
naših stolnicah posvečujejo novomašniki. Letos bo kar nekaj stolnic samevalo, saj
novomašnikov ni. Zato bomo prosili Gospoda žetve, naj pošlje zadostno število
plemenitih mož na svojo žetev. Najprej bomo prosili za dobre in verne družine, ki so
»prvo semenišče«.
DRUŽINA
Pesem: (SG 199), 3. kitica
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.
Bralec: Starši, ki sprejmejo poklicanost katerega svojih sinov v posebno posvetitev
zaradi nebeškega kraljestva s čutom hvaležnosti in veselja, postanejo duhovno
rodovitni v svoji zakonski zvezi. Doživijo, kako se ta obogati z izkustvom neporočene in
deviške ljubezni.
Takšni starši presenečeni ugotavljajo, da je zaradi duhovne poklicanosti njihovih
otrok, dar njihove ljubezni daleč presegel omejene človeške razsežnosti.
Družina je naravni vrt za rast poklicev. Odločilen korak, ki ga mora storiti vsaka
družina, je v tem, da sprejme Gospoda Jezusa Kristusa za središče in vzor življenja.
Bog je namreč, ki vzbuja hotenje in delovanje v soglasju s svojimi dobrohotnimi
načrti, in on, ki je dobro delo začel, bo to delo tudi izpolnil do dneva Jezusa Kristusa.
(blaženi papež Janez Pavel II.)
Trenutek tihote.
Bralec: Sveta Nazareška družina, skupnost ljubezni med Jezusom, Marijo in Svetim
Jožefom, zgled in vzor vsake krščanske družine, tebi izročamo naše družine.
Vsi: Sveta Nazareška družina, bodi nam zgled!
Bralec: Sveta Nazareška družina, v vseh domovih odpri srca za vero, za sprejetje
Božje besede in za krščansko pričevanje, da bodo prišli iz njih novi in s svetostjo
prežeti poklici.
Vsi: Sveta Nazareška družina, bodi nam zgled!
Bralec: Sveta Nazareška družina, stori, da bo miselnost staršev zares odprta: s čuječo
ljubeznijo, modro skrbjo in z ljubečo predanostjo. Naj bodo varni spremljevalci svojim
otrokom k duhovnim in večnim vrednotam.
Vsi: Sveta Nazareška družina, bodi nam zgled!
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Bralec: Sveta Nazareška družina, v srcih mladih ljudi zbudi pravo vest in svobodno
voljo, da bodo napredovali v modrosti, starosti in priljubljenosti ter bodo velikodušno
sprejeli dar Božje poklicanosti.
Vsi: Sveta Nazareška družina, bodi nam zgled!
Bralec: Sveta Nazareška družina, daj da bomo vsi, ob premišljevanju in posnemanju
nenehne molitve, velikodušne poslušnosti dostojanstvenega uboštva in v tebi
uresničene deviške čistosti mogli spolnjevati Božjo voljo ter s prodorno, vendar
preudarno odprtostjo vodili tiste med nami, ki so poklicani, da dosledneje gredo za
našim Gospodom Jezusom Kristusom, ki je daroval sam sebe za nas.
Vsi: Sveta Nazareška družina, bodi nam zgled!
Bralec: Sveta Nazareška družina je kot skupnost vere, življenja in ljubezni naravno
mesto za človeško, krščansko in poklicno rast otrok.
Vsi: Sveta Nazareška družina, bodi nam zgled!
Bralec: Sveta Nazareška družina, vzgajanje otrok po naših družinah naj bo takšno, da
bodo mladi sposobni s polnim čutom odgovornosti iti za svojim poklicem, tudi za
duhovnim poklicem.
Vsi: Sveta Nazareška družina, bodi nam zgled!
Bralec: Sveta Nazareška družina, zbujaj v slovenskem narodu družine, v katerih bodo
pripravljena tla za rast novih duhovnih poklicev, kajti žetev je velika, delavcev pa
mnogo premalo.
Vsi: Sveta Nazareška družina, bodi nam zgled!
Bralec: Sveta Nazareška družina, pomagaj staršem k pravi razsodnosti, da ne bodo
ovirali svojih otrok na poti k večnemu cilju; otrokom pa pomagaj k pogumu, da bodo
velikodušno odgovorili, če jih Gospod kliče v svojo službo.
Vsi: Sveta Nazareška družina, bodi nam zgled!
Pesem: (SG 442)
Oče naš nebeški, moli rod človeški, posvečeno bodi tvoje ime povsodi! Kralj naš
večni bodi, tvoja volja vodi, kakor nebeščane, tudi nas zemljane!
Daj nam vsak dan kruha, za telo in duha! Oče vse dobrote, zabi naše zmote!
Bratom odpustimo, dobro jim želimo. Gasi strasti plamen, zla nas varuj, amen!
Dodamo očenaš ali desetko rožnega venca za družine!
MLADI
Bralec: Tistega dne je Eli spal na svojem prostoru. Božja svetilka še ni ugasnila in
Samuel je spal v Gospodovem svetišču, kjer je bila Božja skrinja. Tedaj je Gospod
poklical Samuela. »Tukaj sem,« je rekel. Tekel je k Eliju in rekel: »Tukaj sem, kajti
klical si me.« »Nisem klical,« je rekel, »vrni se, spi!« Šel je in zaspal. Gospod pa je
spet poklical Samuela. Samuel je vstal, šel k Eliju in rekel: »Tukaj sem, kajti klical si
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me.« »Nisem klical, moj sin,« je rekel, »vrni se, spi!« Samuel namreč še ni poznal
Gospoda in Gospodova beseda se mu še ni razodela. Gospod pa je spet, tretjič,
poklical Samuela. Vstal je, šel k Eliju in rekel: »Tukaj sem, kajti klical si me.« Tedaj
je Eli spoznal, da Gospod kliče dečka. In Eli je rekel Samuelu: »Pojdi, spi! In če te bo
poklical, reci: 'Govori, Gospod, kajti tvoj hlapec posluša'.« In Samuel je šel ter zaspal
na svojem prostoru. Tedaj je prišel Gospod, se ustavil in zaklical kakor prej: »Samuel,
Samuel!« Samuel je rekel: »Govori, kajti tvoj hlapec posluša.« (1 Sam 3,1-10)
Trenutek tihote.
Bralec: Samuel, Samuel ... Peter, Janez, Marija, Sonja, Anja, Tine, Vlasta, Katja ...
Gospod pozna imena vseh ljudi. V svoji ljubezni nagovarja vsakega po imenu, tudi
mene in tebe. On je tisti, ki me išče, preden ga jaz sam začnem iskati. Ob mojem
stvarjenju je vame položil hrepenenje po Njem, ki je uresničitev vseh mojih
najglobljih želja. S svojo zastonjsko, prehitevajočo ljubeznijo me vedno znova
spodbuja, da se ne ustavim v svoje iskanju Njega in s tem tudi svoje poklicanosti.
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.
Bralec: Da, Gospod nas išče in kliče tudi danes. Govori nam po Svetem pismu, čaka
nas v osebni molitvi, v potrebah današnjih ljudi ... Išče nas po različnih ljudeh,
dogodkih, veselih in tudi težkih, po naših uspehih in padcih ... Čaka nas tam, kjer smo
... Toda obdaja nas toliko različnih glasov, slišimo vsa mogoča vabila, tudi takšna, ki
nas motijo ... Kako razbrati Božji glas? Samuel je s pomočjo duhovnika Helija spoznal,
da ga Gospod kliče. Tako tudi danes mladi potrebujejo duhovnega voditelja,
spremljevalca, ki zna razločevati glasove, vzgibe. Potrebujejo zgled človeka, ki mu je
Gospod blizu, skupino, v kateri morejo skupaj z drugimi iskati osebni odnos z Bogom in
svojo življenjsko pot, ljudi, ki jih duhovno podpirajo in zanje molijo ...
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.
Bralec: Ko najdemo Kristusa in se Zanj odločimo, moremo ob Njem odkriti pot svojega
življenja. On je tudi tisti, ki daje moč, da se otresemo najrazličnejših strahov in da
mu lahko velikodušno odgovorimo: »Govori, Gospod! Tukaj sem, pošlji mene!« V Njem
dobimo moč za razpoložljivost Njegovim načrtom. V edinosti z Njim morejo
velikodušno odgovoriti tudi tisti, na katere se ozira s posebnim namenom, da bi bili z
Njim in bi jih poslal kot duhovnike, redovnike, redovnice, misijonarje ... Združimo se
sedaj v molitvi za vse, ki iščejo svojo poklicanost in se odločajo, ali bi se pridružili
Skupini Samuel v Ljubljani ali v Mariboru, ki je namenjena prav takšnim iskalcem, da
bi zbrali pogum, se pridružili eni izmed skupin ter ob druženju med seboj in z Božjo
besedo odkrili svojo poklicanost.
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.
Dodamo očenaš ali desetko za mlade, ki jih Bog kliče!
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ZA BOGOSLOVCE IN NOVOMAŠNIKE
Pesem: (HG 326)
Živo ver'jem, 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.
Bralec: Ker imamo po usmiljenju, ki smo ga bili deležni, to službo, ne omagujemo. Saj
ne oznanjamo sebe, ampak Jezusa Kristusa, Gospoda, sebe pa le kot vaše služabnike
zaradi Jezusa. Kajti Bog, ki je rekel: »Iz teme bo zasvetila luč,« je zasijal v naših srcih
zaradi razsvetljenja Božjega veličastva na obličju Jezusa Kristusa. Ta zaklad pa imamo
v lončenih posodah, da bi bila ta presežnost moči Božja in ne iz nas. Od vseh strani
pritiskajo na nas, pa nismo utesnjeni. Ne vidimo poti, pa jo še najdemo. Preganjajo
nas, pa nismo zapuščeni. Ob tla nas mečejo, pa nismo uničeni. Vedno nosimo v svojem
telesu Jezusovo umiranje, da bi se v našem telesu razodelo tudi Jezusovo življenje (2
Kor 4,1.5-10).
Trenutek tihote.
Bralec: Na Tvoj klic, Gospod, so že odgovorili bogoslovci in novomašniki, ki so se
odločili, da bodo hodili za teboj in služili Tebi in ljudem. Toda ravno zato, ker jih čaka
zahteven duhovniški poklic, jih še toliko bolj pretresajo viharji sveta in miselnosti
družbe, katere otroci so. Zato še posebej potrebujejo naše molitve.
Vsi: Gospod, naj vztrajno molimo tudi za njihovo stanovitnost in zvestobo v
odgovarjanju na Tvoj klic!
Bralec: Gospod, gospodar žetve, s svojo roko si že zaobjel žitna semena, ki si jih vrgel
v zemljo bogoslovnih semenišč. S svojim usmiljenjem si jih zaobjel, še naprej jim ga v
obilju naklanjaj, da bodo v teh ustanovah Cerkve zrasli v močna drevesa, na katerih
bodo duše našle Tvojo podobo in dobre sadove tvoje milosti.
Vsi: Gospod, naj postanejo posoda tvojega življenja!
Bralec: Njihova naloga je, da poklic, ki so ga od Tebe zaslišali in prejeli, ne pustijo v
globinah svojega srca, ampak da ga razvijejo v Tvoje znamenje odrešenja med ljudmi.
Vsi: Gospod, naj postanejo posoda tvojega življenja!
Bralec: Tvoje znamenje pa bodo le, če ne bodo oznanjevali sebe, ampak bodo
darovali svoja življenja zate, za evangelij, tvojo besedo, in za Božje ljudstvo, h
kateremu bodo poslani.
Vsi: Gospod, naj postanejo posoda tvojega življenja!
Bralec: Danes je težko darovati svoje življenje. Težko je nositi Jezusovo umiranje,
umiranje svojim željam in skušnjavam ugodja, dobre kariere in egoizma. A če ni tega
umiranja, se v njih ne more razodeti tudi Jezusovo življenje, ki je vstalo in premagalo
smrt. Samo Ti, Gospod, jim lahko pomagaš. Samo Ti jim lahko razsvetliš srca za to
prizadevanje.
Vsi: Gospod, naj postanejo posoda tvojega življenja!
Bralec: Odločilnega pomena za njihovo moč in stanovitnost v oznanjevanju Božjega
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kraljestva med ljudmi vseh krajev in časov je prav Tvoja večna daritev na križu, ki se
skozi vso zgodovino ponavzočuje v zakramentu svete evharistije, nekrvavi daritvi za
grehe vsega sveta.
Vsi: Naj zato vsi poklicani v Tvoji daritvi črpajo moč za zvestobo v svojem poklicu.
Daj jim navdušenja in gorečnosti, da bodo dušam s svojim življenjem pokazali
nate.
Bralec: Naj te v evharistiji sprejemajo kot živi kruh, da bodo tudi sami postali posode,
v katerih bo prebivala in po katerih bo delovala Božja moč.
Vsi: Naj zaklad, ki so ga našli v tebi, prinašajo vsem okoli sebe.
Bralec: V njihovem služenju bodo od vseh strani pritiskali nanje, a naj ne bodo
utesnjeni.
Vsi: Naj jim bo tvoja beseda svetilka v življenju!
Bralec: Včasih ne bodo videli poti naprej, a naj jo najdejo v tebi.
Vsi: Naj jim bo tvoja beseda svetilka v življenju!
Bralec: Preganjali jih bodo, a naj ne bodo zapuščeni. Naj se zatečejo k tebi.
Vsi: Naj jim bo tvoja beseda svetilka v življenju!
Bralec: Ob tla jih bodo metali, a naj ne bodo uničeni. Naj vedno znova vstanejo s
tvojo močjo.
Vsi: Naj jim bo tvoja beseda svetilka v življenju!
Bralec: Naj vedno znova ljudem prinašajo svežino in mladostnost tvoje besede. Zato
jih varuj, Gospod, da razne preizkušnje ne zatrejo njihovega navdušenja za služenje.
Vsi: Ohrani v njih mladostno zagnanost in veselje.
Bralec: Naj v času svoje priprave za poklic sprejmejo tvojo besedo kot to, kar
resnično je, kot Božjo besedo, in naj v njej zrasejo v orodje, po katerem nas boš klical
k sebi.
Vsi: Amen.
Pesem: (SG 217)
Veš, o Marija, moje veselje? Veš moje že je? Ljubil bi te! Zmeraj pri tebi, hotel bi
stati, ljubljena Mati, spomni se me! (2x)
Kaj pa ti hočeš, moja Kraljica, sladka Devica, da ti podam? Drugega nimam, srce si
vzemi, z nadami vsemi, tebi ga dam! (2x)
Dodamo očenaš ali desetko za bogoslovce!
DUHOVNIKI
(to poglavje kot bralec vodi duhovnik)
Berilo: Jezus umije učencem noge (Jn 13, 1-20)
Bralec: »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
5

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 tihote.
Bralec: Gospod, velikokrat slišimo, da Ti izbiraš to, kar je slabotno, majhno, ubogo,
da ohranjaš in širiš svoje kraljestvo.
Vsi: Pomagaj nam to razumeti.
Bralec: 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.
Bralec: 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.
Bralec: Gospod, ti želiš, da prosimo za delavce, ki bodo delali na žetvi.
Vsi: Prosimo te zanje.
Bralec: Tvoja spodbuda in prošnja je trezna in vedra.
Vsi: Mi pa velikokrat ne znamo tako prositi.
Bralec: 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.
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Vsi: Naj prosimo z zaupanjem.
Bralec: Prošnji za nove delavce naj dodamo pričevanje tistih, ki so že na delu in
učinkovito delajo za Gospodovo žetev.
Vsi: Hvala ti zanje.
Bralec: 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.
Bralec: Gospod, ne potrebuješ nedejavnih upokojencev, ki so trmoglavo navezani na
navade, tradicije in ne vem kaj še.
Vsi: Pošlji zavzetih delavcev.
Bralec: Gospod, ti si se vsega predal Očetu in tudi od nas želiš, da se podarjamo
bratom in sestram.
Vsi: Naj bomo tega darovanja sposobni.
Bralec: 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.
Bralec: 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.
Bralec: S tem darovanjem bomo sol in luč okolij v katerih živimo.
Vsi: Naj bomo tega darovanja sposobni.
Bralec: Samo to darovanje vodi v veselje in slavo.
Vsi: Naj bomo tega darovanja sposobni.
Bralec: 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.
Bralec: 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.
Bralec: 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.
Bralec: To popolno ljubezen lahko daš samo ti in samo od tebe jo lahko dobimo.
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Vsi: Učiš nas, naj si med seboj podarjamo takšno ljubezen, kakršno si nam podaril
ti.
Bralec: 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.
Bralec: 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.
Bralec: 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.
Bralec: Gospod, zgled si nam dal in želiš naj delamo vse vedno v znamenju ljubezni.
Vsi: Nauči nas take ljubezni.
Bralec: Kdor ljubi, je vedno mlad.
Vsi: Nauči nas take ljubezni.
Bralec: 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.
Bralec: 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: (SG 326, 1. k.)
Jezus, blagoslov nam daj, nas po smrti vzemi v raj.
Srce moje naj bo tvoje, ti pa Jezus, moj. (2x)
Dodamo očenaš ali desetko za domačega duhovnika ali za duhovnike. Lahko
zaključimo tudi z litanijami in blagoslovom z Najsvetejšim.
LITANIJE SRCA JEZUSOVEGA
Gospod, usmili se!
Kristus, usmili se!
Gospod, usmili se!
Kristus, sliši nas!
Kristus, usliši nas!
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Bog Oče nebeški - usmili se nas!
Bog Sin, Odrešenik sveta,
Bog Sveti Duh,
Sveta Trojica, en sam Bog,
Srce Jezusovo, Sinu večnega Očeta, usmili se nas!
Srce Jezusovo, v Materi Devici od Svetega Duha upodobljeno,
Srce Jezusovo, z besedo Božjo v osebi zedinjeno,
Srce Jezusovo, neskončno veličastno,
Srce Jezusovo, sveti tempelj Božji,
Srce Jezusovo, šotor Najvišjega,
Srce Jezusovo, hiša Božja in vrata nebeška,
Srce Jezusovo, žareče ognjišče ljubezni,
Srce Jezusovo, posoda ljubezni in pravice,
Srce Jezusovo, dobrote in ljubezni polno,
Srce Jezusovo, globočina vseh čednosti,
Srce Jezusovo, vse hvale vredno,
Srce Jezusovo, kralj in središče vseh src,
Srce Jezusovo, v katerem so vsi zakladi modrosti in vednosti,
Srce Jezusovo, v katerem biva vsa polnost božanstva,
Srce Jezusovo, nad katerim ima Oče posebno veselje,
Srce Jezusovo, iz čigar polnosti smo vsi prejeli,
Srce Jezusovo, hrepenenje večnih višav,
Srce Jezusovo, potrpežljivo in neskončno usmiljeno,
Srce Jezusovo, bogato za vse,ki te kličejo,
Srce Jezusovo, vir življenja in svetosti,
Srce Jezusovo, sprava za naše grehe,
Srce Jezusovo, z zasramovanjem nasičeno,
Srce Jezusovo, zavoljo naših hudobij potrto,
Srce Jezusovo, do smrti pokorno,
Srce Jezusovo, s sulico prebodeno,
Srce Jezusovo, vir vse tolažbe,
Srce Jezusovo, naše življenje in vstajenje,
Srce Jezusovo, naš mir in naša sprava,
Srce Jezusovo, daritev za grešnike,
Srce Jezusovo, zveličanje v tebe upajočih,
Srce Jezusovo, upanje v tebi umirajočih,
Srce Jezusovo, sladkost vseh svetnikov,
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Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, prizanesi nam, o Gospod!
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usliši nas, o Gospod!
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas!
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