Sveta vera bodi vam luč
Molitvena ura za duhovne poklice
IZPOSTAVITEV NAJSVETEJŠEGA
Pesem: REŠNJE TELO JEZUSOVO (SG 450)
1. Rešnje telo Jezusovo,
bodi češčeno, moljeno,
bodi češčeno, moljeno.
2. Rešnje telo Jezusovo,
angeli tebi hvalo pojo,
angeli tebi hvalo pojo.
3. Rešnje telo Jezusovo,
hvali te zemlja, hvali nebo,
hvali te zemlja, hvali nebo.
4. Rešnje telo Jezusovo,
bilo za nas si križano,
bilo za nas si križano.
Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi: Amen.

MOLITEV VODIJO ČLANI ŽPS
Bralec 1: »Vrata vere«, ki vodijo v življenje v sožitju z Bogom in omogočajo vstop v njegovo
Cerkev, so nam vedno odprta. Čez njihov prag lahko stopimo, ko nam je oznanjena Božja
beseda, srce pa se prepusti oblikovati preobražajoči milosti. Stopiti skozi ta vrata pomeni
stopiti na pot, ki pelje skozi vse življenje. Začne se s krstom, po katerem lahko Boga kličemo
z imenom Oče, in se konča s prehodom skozi smrt v večno življenje, ki je sad vstajenja
Gospoda Jezusa, ki je želel po daru Svetega Duha vse, ki verujejo Vanj, vključiti v svojo
slavo.
Bralec 2: Izpovedovati vero v Sveto Trojico – Očeta, Sina in Svetega Duha – pomeni verovati
v enega Boga, ki je Ljubezen: Očeta, ki je ob polnosti časov poslal svojega Sina za naše
odrešenje; Jezusa Kristusa, ki je po skrivnosti svoje smrti in vstajenja odrešil svet; Svetega
Duha, ki Cerkev skozi stoletja vodi v pričakovanju Gospodovega vnovičnega prihoda v slavi
(Benedikt XVI., Vrata vere).
Tišina
Bralec 1: Gospod, kljub veri, ki jo premoremo, je naše srce zaskrbljeno ob pogledu na
številne župnije, ki ostajajo brez duhovnika.
Vsi: Gospod, daj nam duhovnih poklicev.
Bralec 2: Vemo, da so duhovni poklici sad vere. Pomnoži nam vero, Gospod, in napolnjuj
naše upanje z živim pričevanjem.
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Vsi: Gospod, daj nam duhovnih poklicev.
Bralec 1: Tretje znamenje časa je pomanjkanje žive vere, neupoštevanje Katoliške cerkve in
opuščanje cerkvenih praznikov. Svobodoumen nekatoliški mislec, vržen v peneče se morje
menjajočih se mnenj, med zibajočim se in same sebe premagujočimi valovi stokratnih
hipotez, se znajde v silnem viharju časa. Izpostavljen je tisočerim nevarnostim: izgublja vero
in duševni mir. Pluje med tisočerimi čermi in na koncu zagotovo propade. Samo Noetova
barka drsi varno skozi ta svet, saj jo je zgradil sam Jezus Kristus in je polna Svetega Duha…
Z ognjeno pisavo naj bo zapisano v naših srcih: Hranimo dragulj vere! Širimo našo vero! (Bl.
A. M. Slomšek)
Voditelj: Prosimo, naj nam Bog nakloni globoko, živo vero.
Molivec: Oče naš… (10X) Zdrava Marija… ki nam pomnoži našo vero. Slava Očetu.
Hvaljeno in češčeno naj vedno bo.
Pesem: SLAVI BOGA (On, str. 217)
Odpev: Slavi Boga, slavi Boga, slavi Boga, moja duša slavi Boga.
1. Nikdar srce ne bo pozabilo,
kar ti je storil Gospod (2x). Odpev.
2. Ker On odpušča vse tvoje grehe
in te ozdravlja ran (2x). Odpev.
3. Smrti rešuje tvoje življenje
in te z usmiljenjem venča (2x). Odpev.
4. Kakor nebo visoko nad zemljo,
je milost Njegova nad tabo (2x). Odpev.
5. Slavi Boga, zahvali se Bogu,
hvali Boga moja duša (2x). Odpev.

MOLITEV VODIJO MINISTRANTI
Bralec 1: Tedaj je Gospod poklical Samuela. »Tukaj sem,« je rekel. Tekel je k Éliju 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 Éliju in rekel: »Tukaj sem, kajti
klical si 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 Éliju in rekel: »Tukaj sem, kajti klical si me.« Tedaj je Éli spoznal, da
Gospod kliče dečka. In Éli je rekel Samuelu: »Pojdi, spi! In če te bo poklical, reci: ›Govôri,
Gospod, kajti tvoj hlapec posluša.‹« (1 Sam 3, 4-9)
Tišina
Bralec 2: Gospod, ministranti smo po svoji službi vsakič ob Tvojem oltarju.
Vsi: Gospod, tukaj sem.
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Bralec 1: Na Tvoj oltar prinašamo kruh in vino, ki sta Tvoje telo in kri.
Vsi: Gospod, tukaj sem.
Bralec 2: Veseli smo, da lahko strežemo Tvojemu duhovniku.
Vsi: Gospod, tukaj sem.
Bralec 1: Vedno smo pripravljeni odgovoriti na Tvoje povabilo:
Vsi: Gospod, tukaj sem.
Bralec 2: Naj bomo v veri predani Tebi in naj radi hodimo za Teboj.
Vsi: Gospod, tukaj sem.
Bralec 1: Éli je poklical Samuela in rekel: »Samuel, moj sin!« Rekel je: »Tukaj sem.« Pa je
rekel: »Kakšna je beseda, ki ti jo je govoril? Nikar mi ne prikrivaj! Tako naj ti stori Bog in
tako doda, če mi prikriješ kaj od besede, ki ti jo je govoril!« Samuel mu je povedal vse besede
in mu ni nič prikril. Éli je rekel: »On je Gospod. Naj stori, kar je dobro v njegovih očeh.«
Samuel pa je rastel in Gospod je bil z njim in ni pustil, da bi katera od njegovih besed padla
na tla. (1 Sam 3, 16-19)
Voditelj: Prosimo za odprto srce, da bi vedno poslušali Božji glas in kakor deček Samuel hitro
in velikodušno nanj odgovorili.
Molivec: Oče naš… (10X) Zdrava Marija… ki je oznanjal Božje Kraljestvo. Slava Očetu.
Hvaljeno in češčeno naj vedno bo.
Pesem: STVARNIK ZEMLJE IN NEBA (Pesem vesela, Slomškova založba, str. 316)
1. Stvarnik zemlje in neba, videl stisko sem sveta.
Greh in zlo, trpljenje vse, premagal bom.
Sonce sem ustvaril jaz, da prežene temo mraz.
Kdo odkril bo luč ljudem? Koga pošljem naj?
Odpev: Tukaj sem, Gospod, pošlji mene!
Slišal sem Tvoj klic in zdaj sem tu.
Bodi z mano, ko bom vabil
vse k ljubezni, veri, upanju.
2. Jaz ustvaril sem ta svet, rad prebivam pri ljudeh.
Z njimi jokam in trpim, a daleč so.
Srca kot iz kamna so, a beseda moja bo
jim ljubezen dala spet. Koga pošljem naj? Odpev.
3. Zrak in ogenj ustvaril sem, dajem hrano vsem ljudem.
Za uboge jaz skrbim, rešujem jih.
Svoj kruh z njimi rad delim, dušo in telo krepim.
Zanje sem življenje dal. Koga pošljem naj? Odpev.
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MOLITEV VODIJO MLADI
Bralec 1: Glejte, Božji ljubljenci, ki še hodite v čisti obleki krstne nedolžnosti, kakšno
veličastvo vas čaka tako dolgo, dokler krona iz lilij še ovija vašo glavo. Čudovito je sonce v
svetlobnem vencu svojih žarkov, še lepša je mladost v svoji obleki nedolžnosti. Sonce bo
nekoč ugasnilo in ne bo več imelo sijaja, toda vaša nedolžnost bo sijala vso dolgo večnost.
Bralec 2: »Kako lep je čisti rod, ki se sveti s krepostmi, njegov spomin je neumrljiv, ker je pri
Bogu in ljudeh v časti.« Zato je Jezus hotel biti rojen le iz čiste device, ki je bila brez vsakega
madeža… Zato so mladeniči in dekleta prve krščanske dobe raje izgubili vse, pretrpeli celo
najhujšo smrt, kot da bi izgubili čistost srca, svoj najlepši okras duše, ki ga ves svet človeku
ne more več dati, če je enkrat izgubljen (bl. Anton Martin Slomšek).
Tišina
Bralec 1: Gospod, saj bi prav rad služil, vendar le po urah.
Bralec 2: Rad bi hodil za teboj, vendar ne zmeraj.
Bralec 1: Rad bi sprejel tvoj križ, vendar ne pretežkega.
Bralec 2: Rad bi kaj žrtvoval, vendar ne sebe.
Bralec 1: Rad bi ljubil, vendar ne preveč.
Bralec 2: Rad bi začel, vendar šele jutri.
Bralec 1: Gospod, ne nehaš me nadlegovati, tvoja usta še vedno sprašujejo: "Boš začel
danes?"
Vsi: Gospod Jezus, danes želim iti za Teboj.
Bralec 1: O Bog, v meni je premalo vere. Premalo verujem, da si Ti res navzoč v mojem
življenju, čeprav mi mnogokrat pokažeš, da si tu, z menoj in ob meni.
Vsi: Gospod Jezus, naj zaupam Vate.
Bralec 2: Neki mož je ponoči sanjal. Sanjal je, da se je z Gospodom sprehajal vzdolž obale.
Na nebu so se prikazovali prizori iz njegovega življenja. Ob vsakem prizoru je v pesku opazil
dvoje vzporednih stopinj: ene so bile njegove, druge pa Gospodove. Ko se mu je pred očmi
odvrtel še zadnji prizor njegovega življenja, je pogledal nazaj po stopinjah v pesku. In opazil
je, da je na mnogih mestih njegovega življenja v pesku le ena vrsta stopinj. In opazil je tudi,
da je to prav v najtežjih, najbolj žalostnih trenutkih njegovega življenja. To ga je zelo motilo
in povprašal je o tem Gospoda. »Gospod, rekel si mi, da ko se enkrat odločim, da ti bom
sledil, boš vedno hodil z menoj. A opazil sem, da je skozi najtežje trenutke mojega življenja le
ena vrsta stopinj. Ne razumem, zakaj si me zapustil prav tedaj, ko sem te najbolj potreboval.«
Gospod pa mu je odgovoril: »Moj ljubi, ljubi otrok, rad te imam in nikoli te ne bi zapustil. V
trenutkih trpljenja in hudih bojev, ko v pesku vidiš le eno vrsto stopinj - takrat sem te nosil.«
Bralec 1: Gospod Jezus, ozri se na mlade po vseh slovenskih krajih. Daj jim pogum, da bi se
odločili tudi zate, da bi se odločili svoje življenje podariti Tebi. Naj jih ne bo strah. Postati
duhovnik, redovnik ali redovnica ni nekaj vsakdanjega, je nekaj izjemnega, izjemno
čudovitega. Daj mladim pogum, da bi Ti izrekli svoj »da«.
Molivec: Oče naš… (10X) Zdrava Marija… ki nam vžgi ljubezen. Slava Očetu.
Hvaljeno in češčeno naj vedno bo.
Pesem: PREPEVAJ HVALO, O KRISTJAN (SG 445)
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1. Prepevaj hvalo, o kristjan in bodi z vernim srcem zbran;
oči obrni na oltar, kjer Jezus se ti daje v dar.
2. Podobe res so pred očmi, a sveta vera nas uči,
da kruh telo je Jezusa in vino kri Zveličarja.
3. Prečudežna je ta skrivnost, pa verovati je dolžnost;
čeprav pretemno zdi se nam, spričuje to nam Jezus sam.
4. Saj pri večerji je dejal, ko kruh apostolom je dal:
To kri je moja in telo, ki za človeštvo dano bo.
5. Kdo Jezus bi te rad ne užil, in kdo ne hvalil in častil?
Ti v stiski milosti deliš, k pokori srca nam budiš.

MOLITEV VODI DRUŽINA
Slomškove misli o družini:
Mati: »Starši, vi ste za otroka prvi in najpomembnejši učitelji. Učite jih Boga prav spoznati,
ljubiti in mu služiti in se v tej Božji službi veseliti, da bo vsaka krščanska hiša Božji tempelj.«
Oče: »Očetje, ko boste otroku vrezali prvi kos kruha, mu pokažite k nebesom, kjer prebiva
dobrotljivi Oče in nam daje kruh.«
Mati: »Kjer gospoduje Božji strah, tam so doma pridni, Boga boječi otroci.«
Oče: »Oče, tudi ti ne pozabi, da te je Bog dal otroku za učitelja. Zvečer po končanem delu
sédi za mizo, pokliči otroke in jih vprašaj, kaj so se učili in če so lepo molili. Ob nedeljah in
praznikih vodi otroke k Božji službi, popoldan pa jih pelji na polja in jim pokaži Božja čuda
in dobrote in naj hvalijo Očeta za vse, kar nam daje.«
Mati: »Otroci so žlahtne Gospodove mladike. Mati, ko dojiš otroka, mu vtisni v srce gorečo
ljubezen do Jezusa. Ko pozimi na klopi predeš, mu prepevaj svete pesmi in ga uči lepo
moliti.«
Oče: »Očetov nauk je otrokom kot jutranje sonce, in blagor otrokom, ki imajo skrbne in Boga
boječe starše. Rasli bodo kakor drevo, ki prinaša obilen sad ob potoku Božje milosti.«
Mati: »Srečni otroci, ki imajo pobožno mater; pobožnost z materinim mlekom pijejo. Moja
pokojna mati me je učila in to vsem priporočam kot dobro navado, naj po vsakem angelovem
češčenju ali vsaj enkrat na dan molimo Oče naš, Zdravo Marijo v čast trem svetim osebam,
Jezusu, Mariji in Jožefu, da nam bodo v pomoč zdaj in ob naši smrtni uri.«
Tišina
Desetka rožnega venca z vzkliki:
Oče naš…
Zdrava Marija:
1. ki je bil rojen v Sveti Družini.
2. ki je družino postavil za zgled.
5

3. ki nas uči spoštovati starše.
4. ki je priča Božje ljubezni.
5. ki blagoslavlja zakonsko zvezo.
6. ki želi prebivati v naših družinah.
7. ki blagoslavlja otroke.
8. ki nas kliče k svetosti.
9. ki po družinah kliče svoje sodelavce.
10. ki želi, da vera v družinah raste.
Slava Očetu…
Molitev za družine
Bralec 1: Nebeški Oče, v sveti Nazareški Družini si nam dal vzor za naše življenje. Pomagaj
nam, ljubljeni Oče, da iz naših družin naredimo drugi Nazaret, v katerem bo vladala ljubezen,
mir in veselje. Naj bodo naše družine prežete z duhovnostjo in polne veselja.
Bralec 2: Pomagaj nam, da nas bo družinska molitev združevala v veselju in žalosti. Nauči
nas, da bomo videli Jezusa v članih naše družine, še posebej v tistih, ki so žalostni ali jih teži
kakršna koli bolečina. Jezusovo srce naj nam podeli, da bodo naša srca nežna in ponižna,
kakor je njegovo, in naj nas podpira, da bomo svoje družinske dolžnosti vestno opravljali.
Bralec 3: Ljubljeni Oče, daj, da bomo drug drugega vsak dan vedno bolj ljubili in drug
drugemu odpuščali napake, kakor nam ti odpuščaš naše grehe. Pomagaj nam, da bomo
sprejeli vse, kar nam daješ, in vdano darovali vse, kar boš od nas zahteval. Naj radi molimo,
da bi iz naših družin prišli dobri duhovni poklici in naj se ne ustrašimo, če bo Gospod v svoj
vinograd poklical katerega od naših otrok. To naj sprejmemo kot izredno milost in blagoslov.
Pesem: USMILJENI JEZUS (SG 454)
1. Usmiljeni Jezus, ozri se na me,
iskrene se dvigajo k tebi želje.
Naj ljubim srčno le tebe samo,
ki svoje razkrivaš Srce mi lepo.
2. Če joka sirota, tolažbo deliš,
za ovco zgubljeno pa sam se solziš.
Naj ljubim gorko le tebe samo,
usmiljen me dvigni na ramo svojo.
3. Ko v družbo nebeško boš srca jemal,
boš zvesto ljubezen najvišje dejal.
Saj ljubim zvesto le tebe samo,
o sprejmi me k sebi v veselo nebo.

MOLITEV VODIJO MOLIVCI ZA DUHOVNE POKLICE
Bralec 1: V letu vere bomo uprli pogled v Jezusa Kristusa, »začetnika in dopolnitelja vere«
(Heb12,2). V njem najde potešitev sleherni nemir in hrepenenje človeškega srca. Radost
ljubezni, odgovor na dramo trpljenja in bolečine, moč odpuščanja po razžalitvi in zmaga
življenja nad praznino smrti, vse to je izpolnjeno v skrivnosti njegovega učlovečenja, tega, da
je postal človek, deležen naše človeške slabosti, da bi jo preobrazil z močjo svojega vstajenja.
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V njem, ki je umrl in vstal zaradi našega odrešenja, so docela pojasnjeni primeri vere, ki so
zaznamovali teh dva tisoč let naše zgodovine odrešenja.
Bralec 2: Marija je po veri sprejela angelovo besedo in verjela oznanilu, da bo postala Božja
Mati v poslušnosti svoji predanosti (prim. Lk 1,38). Ko je obiskala Elizabeto, je svojo
hvalnico namenila Najvišjemu zaradi čudovitih del, ki jih je izvršil v vseh, ki se mu izročijo
(prim. Lk 1,46–55). Z veseljem in velikim pričakovanjem je rodila svojega edinega Sina, pri
čemer je ohranila nedotaknjeno svojo deviškost (prim. Lk 2,6–7). Zaupala je svojemu
zaročencu Jožefu in Jezusa odpeljala v Egipt, da bi ga rešila pred Herodovim preganjanjem
(prim. Mt 2,13–15). Z isto vero je sledila Gospodu pri njegovem oznanjevanju in ostala z
Njim vse do Golgote (prim. Jn 19,25–27). Marija je z vero okusila sadove Jezusovega
vstajenja in jo, potem ko je ohranila sleherni spomin v svojem srcu (prim. Lk 2,19.51),
posredovala dvanajsterim, ki so bili skupaj z njo zbrani v dvorani zadnje večerje, da bi prejeli
Svetega Duha (prim. Apd 1,14; 2,1–4) (Benedikt XVI., Vrata vere).
Tišina
Bralec 1: Molivke in molivci za duhovne poklice se z zaupanjem in vero dan za dnem, teden
za tednom po naših župnijah, v molitvenih skupinah, ali pa v samoti in tihoti srca, zbiramo v
molitvi za nove duhovne poklice.
Vsi: Usliši Gospod naše prošnje.
Bralec 2: Žalostno je Tvoje Srce Gospod, ko gledaš ovce brez pastirja. Vidiš, kako zelo so
raztresene in begajo sem ter tja. Pošlji Gospod novih glasnikov evangelija.
Vsi: Usliši Gospod naše prošnje.
Bralec 1: Nenaklonjenost javnosti do Cerkve še dodatno otežuje odločitev mladih ljudi, da bi
Ti sledili. Vlij jim poguma in odločnosti, da se ne bi bali, ampak z zaupanjem stopili na pot za
Teboj.
Vsi: Usliši Gospod naše prošnje.
Bralec 2: Bl. Anton Martin Slomšek nas je spodbujal, da naj nam bo sveta vera luč. Naj nam
še močneje zasveti luč vere, ki nikoli ne ugasne.
Vsi: Usliši Gospod naše prošnje.
Odpev: Iz globočine kličem k tebi, Gospod!
Iz globočine te kličem,
Gospod, usliši mojo prošnjo.
Prosim, skrbno me poslušaj,
ne presliši mojega vpitja.
Odpev: Iz globočine kličem k tebi, Gospod!
Gospod, če boš gledal na pregrehe,
kdo bo mogel obstati?
Toda ti grehe odpuščaš,
da bi ti v spoštovanju služili.
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Odpev: Iz globočine kličem k tebi, Gospod!
Upam v Gospoda, zaupam v njegovo besedo,
z vsem srcem pričakujem Gospoda.
Bolj ko stražniki jutranjo zarjo
naj Božje ljudstvo pričakuje Gospoda.
Odpev: Iz globočine kličem k tebi, Gospod!
Gospod je usmiljen,
rad nam odpušča.
Gospod bo rešil svoje ljudstvo
vseh njegovih grehov.
Odpev: Iz globočine kličem k tebi, Gospod!
Voditelj: V desetki - ki je postavil sveto evharistijo - prosimo za vse mlade, ki so že
odgovorili na Božji klic in so vstopili v bogoslovje ali redovne ustanove. Naj na poti vztrajajo
in se na svoj poklic z odgovornostjo pripravljajo.
Molivec: Oče naš… (10X) Zdrava Marija… ki je postavil sveto evharistijo. Slava Očetu.
Hvaljeno in češčeno naj vedno bo.
(Molitveno uro pripravil Sebastijan Valentan)
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