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Sveta vera bodi vam lu~

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.
·–
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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 preobražajoči milosti,
da ga oblikuje. 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:
			
			
Vsi:

Gospod, kljub veri, ki jo premoremo, je naše srce
zaskrbljeno ob pogledu na številne župnije, ki ostajajo
brez duhovnika.
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.
Vsi: Gospod, daj nam duhovnih poklicev.
Bralec 1: Tretje znamenje časa je pomanjkanje žive vere, neupoštevanje Katoliške cerkve in opuščanje cerkvenih
praznikov. Svobodomiseln nekatoliški mislec, vržen v
·–
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peneče morje menjajočih se mnenj, se med zibajočimi
in same sebe premagujočimi valovi stokratnih hipotez
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.

·–
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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.
Bralec 1: Na tvoj oltar prinašamo kruh in vino,
			 ki pri maši postaneta 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.
·–
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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.
·–
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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.

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:
Bralec 2:
Bralec 1:
Bralec 2:
Bralec 1:
Bralec 2:
Bralec 1:
			

Gospod, saj bi prav rad služil, vendar le po urah.
Rad bi hodil za teboj, vendar ne zmeraj.
Rad bi sprejel tvoj križ, vendar ne pretežkega.
Rad bi kaj žrtvoval, vendar ne sebe.
Rad bi ljubil, vendar ne preveč.
Rad bi začel, vendar šele jutri.
Gospod, ne nehaš me nadlegovati, tvoja usta še vedno
sprašujejo: »Boš začel danes?«

Vsi: Gospod Jezus, danes želim iti za teboj.
·–
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Bralec 1:
			
			
Vsi:

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.
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.

·–
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Pesem: PREPEVAJ HVALO, O KRISTJAN (SG 445)

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 odrezali prvi kos kruha, mu pokažite
k nebesom, kjer prebiva dobrotljivi Oče in nam daje kruh.«
Mati: »Kjer gospoduje Božji strah, tam so doma pridni, bogaboječi
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.«
·–
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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 bogaboječe 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 očenaš, zdravamarijo 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 sveto Družino postavil za zgled.
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 v družinah kliče svoje sodelavce.
10. ki želi, da vera v družinah raste.
Slava Očetu.

·–
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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.
·–
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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. 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 sleherni spomin ohranila 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)
·–

13 – ·

Tišina
Bralec 1:
			
			
			
			
Vsi:

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.
Usliši, Gospod, naše prošnje.

Bralec 2:
			
			
Vsi:

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.
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!
·–
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Gospod, če boš gledal na pregrehe,
kdo bo mogel obstati?
Toda ti grehe odpuščaš,
da bi ti v spoštovanju služili.
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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PETE LITANIJE MATERE BOŽJE Z ODPEVI
Gospod, usmili se – Gospod usmili se.
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas
Bog Oče nebeški – usmili se nas.
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog
Sveta Marija – prosi za nas.
Sveta Mati Božja
Sveta devic Devica
Mati Kristusova
Mati Cerkve
Mati milosti Božje
Mati prečista
Mati brezmadežna
Mati nedolžna
Mati deviška
Mati ljubezniva
Mati čudovita
Mati dobrega sveta
Mati Stvarnikova
Mati Odrešenikova
·–
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Devica najmodrejša
Devica častitljiva
Devica hvalevredna
Devica mogočna
Devica milostljiva
Devica verna
Podoba pravice
Sedež modrosti
Začetek našega veselja
Posoda duhovna
Posoda časti vredna
Posoda vse svetosti
Roža skrivnostna
Stolp Davidov
Stolp slonokoščeni
Hiša zlata
Skrinja zaveze
Vrata nebeška
Zgodnja danica
Zdravje bolnikov
Pribežališče grešnikov
Tolažnica žalostnih
Pomoč kristjanov
Kraljica angelov
Kraljica očakov
Kraljica prerokov
Kraljica apostolov
·–
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Kraljica mučencev
Kraljica spoznavalcev
Kraljica devic
Kraljica vseh svetnikov
Kraljica brez madeža izvirnega greha spočeta
Kraljica v nebesa vzeta
Kraljica presvetega rožnega venca
Kraljica družine
Kraljica miru

·–
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ODPEVI PRI LITANIJAH MATERE BOŽJE
1. O, ti Kraljica angelska, katere prošnja vse velja,
izprosi nam od Jezusa, da raj nebeški kdaj nam da.
2. O, Mati najbolj sveta, brez madeža spočeta!
Devica si pohvaljena, o, prosi ti za nas.
3. Mati usmiljena, prosi za nas!
Prosi, Marija, pri Bogu za nas! Prosi, Marija!
4. Ti nebeške ključe imaš, o Marija;
kar te prosimo, nam daš, o Marija.
Naša ljubljena Gospa Jezusovega Srca
prosi, le prosi, Marija, za nas!
5. O Devica, pomočnica,
vseh slovenskih src Kraljica,
k tebi dvigamo roke,
sprejmi v svoje nas srce!
6. Vodi Marija po pravi nas poti,
da nas nobena skušnjava ne zmoti;
varuj in brani nas vse dni,
da nas sovražnik ne dobi!
7. Mati premila, nebeška Gospa,
prosi pri Sinu, naj milost nam da.
Poslušaj, Kraljica, proseči naš glas:
prosi, Marija, v nebesih za nas!
8. Saj lepše rož’ce nima svet,
kot Jezus je Marijin cvet.
Pomagaj nam, pomagaj nam,
Marija z Jezusom!
·–
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9. Mi svoja srca ti damo,
zaupno k tebi kličemo:
Marija, varuj nas!
10. Zapojmo na glas Mariji na čast!
Marija Devica, nebeška Kraljica,
le prosi za nas!

·–
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BLAGOSLOV Z NAJSVETEJ[IM
Pesem: GLASNO ZAPOJMO (SG 473)
1. Glasno zapojmo, čast povzdigujmo
v hostiji beli Jezus je skrit;
pred nas postavljen, vedno pripravljen
svoje ovčice blagoslovit.
Sveto, sveto, čez vse je sveto.
Sveto, sveto, sveto je Jezusa Rešnje telo.
2. Roke sklenimo, lepo prosimo:
usmili se, Jezus, ubogih sirot.
Teb’ se izročimo, srčno želimo,
ti blagoslovi zemeljski rod. Sveto …
3. Tebe častiti, verno moliti
množica zbrana tukaj želi.
Sprejmi jo v slavo, rajsko višavo,
kjer te brez konca pesem slavi. Sveto …

Sklepna pesem: BODI NAM POZDRAVLJENA (SG 160)
1. Bodi nam pozdravljena, o nebes Kraljica,
nikdar dosti slavljena, Mati in Devica.
Čista, vsa brez madeža bila si spočeta,
greh in pekel zmagala, v hipu prvem sveta.
2. Zvezda svetla jutranja,vseh devic lepota,
radost zemlje in neba tvoja je krasota.
Tebe Božji Sin izbral je za Mater sebi;
tebe Bog je mater zval, bil podložen tebi.
·–
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3. Venec rajske zdaj časti ti obdaja glavo,
k tebi rado vse hiti, vse ti poje slavo.
Milostno poglej na nas, mati Bogu mila,
dobra bodi nam ves čas, kot do zdaj si bila.

·–
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PESMI ZA SVETO MA[O
Uvodna pesem: O LUČ NEBEŠKA (SG 194)
1. O luč nebeška, zvezda prekrasna,
ki razsvetljuješ revno zemljo,
svetla podnevi, svetla ponoči,
lepa in čista si kot nebo.
Mati Marija, z nami ostani,
hudega brani zemeljski rod.
2. K tebi, Marija, radi hitimo,
da ti povemo svoje gorje;
tvoja podoba, tvoja milina
spet potolaži naše srce.
Mati Marija …
3. Ti nas poslušaj, ti nas usliši,
kar te, Marija, prosimo zdaj:
mir nam nakloni, zdravje na zemlji,
in pa izprosi sveti nam raj.
Mati Marija …
Slava: ČAST OČETU NA VIŠAVI (SG 392)
1 Čast Očetu na višavi in na zemlji mir ljudem!
Naj se zliva po širjavi milost Božja vsem stvarem.
Tebi, Jagnje, Sin Očeta, ki odjemlješ greh sveta,
poje vsaka duša vneta slavo večno iz srca.
2. Tvoja milost je prižgala prave vere svetlo luč,
pot v nebesa pokazala rajskih vrat nam dala ključ.
Torej se resnic držimo, ki jih Jezus nas uči:
če zvesto po njih živimo, sveti raj nam podeli.
·–
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DAROVANJE – prinašanje darov:
Opomba: eden prebere besedilo, drugi prinese dar.

Sveti krst: VODA
Gospod, prinašamo ti vodo, ki je simbol krsta, simbol potopitve v
Kristusa. Krst je izpolnitev obljub prerokov stare zaveze in nadaljevanje odrešenjskega dela, ki ga Bog uresničuje skozi čas. S tem
vrčem vode ti prinašamo našo nevero, oslabljeno upanje in nedejavno ljubezen. Spremeni jo, kot si spremenil vodo v Kani, da bi
razumeli, da smo kristjani Kristusovi ali nas pa ni.
Sveta birma: OGENJ
Gospod, prinašamo ti ogenj, ki je simbol birme, v spomin na binkoštni praznik, ko se je Sveti Duh razlil na apostole v obliki plamenov. Birma je apostole potrdila in zadolžila za pričevanje, oznanjevanje, za gradnjo Cerkve in Božjega kraljestva. V tem plamenu ti
prinašamo mlačnost, malodušnost in malovernost. Vžgi v nas ogenj
Svetega Duha, da bi bili vredno orodje v tvojih rokah.
Sveta evharistija: KRUH
Gospod, prinašamo ti kruh, ki je simbol evharistije, ki se od zadnje
večerje neprekinjeno vrši na naših oltarjih. Evharistija je izvir življenja in vseh milosti za Cerkev in vsakega njenega člana. V tem
kruhu prinašamo vse, ki nevredno prejemajo sveto obhajilo, ki
oskrunjajo tabernaklje in ki v svetem Rešnjem telesu ne prepoznajo Emanuela. Pregneti tudi nas, Gospod, da bi znali živeti iz tvojega telesa in krvi.
Sveta spoved: VIJOLIČNA ŠTOLA
Gospod, prinašamo ti vijolično štolo, ki jo duhovnik nosi pri podeljevanju zakramenta sprave. Sveta spoved z odpuščajočo močjo
Boga preseže greh človeka, ki je na poti spreobrnjenja. S štolo pri·–
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našamo vse, ki ne poznajo greha, ki imajo svoja merila o tem, kaj
je greh, in ki nočejo sodelovati z Božjo milostjo. Odpri naša ušesa,
Gospod, da bi neposlušnost s tvojo pomočjo spremenili v svetost.
Sveto bolniško maziljenje: BOLNIŠKO OLJE
Gospod, prinašamo ti bolniško olje, ki ga duhovnik uporablja pri
svetem bolniškem maziljenju. To ni zgolj poslednje maziljenje pred
smrtjo, ampak je predvsem pomoč bolniku pri premagovanju bolezni. Z bolniškim oljem ti prinašamo vse, ki so obnemogli na posteljah, ki so duhovno strti in psihično ranjeni. Bodi z nami, Gospod,
podeli nam svobodo, odpuščanje, ozdravljenje in odrešenje.
Sveti red: KELIH
Gospod, prinašamo ti kelih, ki nam danes predstavlja vse posvečene: diakone, duhovnike in škofe. Ti vsak dan v molitveni drži, ki
ima obliko keliha, preoblikovani z močjo Svetega Duha po podobi
Božjega Sina pred oltarjem molijo za zaupano jim ljudstvo. S kelihom polagamo na oltar vse posvečene, ki so izstopili, vse, ki imajo
krizo vere in poklica, in vse vernike, ki ne zmorejo lepe besede in
globoke molitve za nove duhovne poklice in svetost že poklicanih.
Gospod, daj nam svetih duhovnikov.
Sveti zakon: PRSTANA
Gospod, prinašamo ti prstana, zunanje znamenje sklenitve zakramenta svetega zakona. V njem ljubezen med možem in ženo postane spremenjena in temelji na ljubezni med Jezusom Kristusom
in Cerkvijo. S prstanoma ti, Gospod, izročamo vse uničene zakone, vse zakone, v katerih ni prave ljubezni, in vse izvenzakonske
skupnosti, ki jim sveti zakon ne pomeni veliko. Gospod, s svojim
obilnim blagoslovom navdihuj, spremljaj in varuj zakonce in naše
družine.
(pripravil Jure Ferlež)
·–
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Pesem: BOG VSEMOGOČNI (SG 406)
1. Bog Vsemogočni, sprejmi naš dar,
ki ga polagamo na oltar.
Pšenični kruh in trte plod
darujemo ti, o Gospod.
2. S kruhom in vinom k tebi v nebo
dvigamo vdano srce voljno.
Vse, kar imamo, tvoje je;
rad nam izpolniš vse želje.
3. Našo daritev sprejmi, Gospod,
v slavo in čast naj bo ti povsod.
Cerkvi naj sveti v blagor bo,
dušam odpre naj pot v nebo.
4. Svet, svet si, Bog, nebeški Gospod,
slava glasi naj se ti povsod.
Blagoslovljen prihajaš k nam,
milostno stopaš v cerkve hram.
Ali:
KAKOR JE BIL TA KRUH, ki ga lomimo,
prej raztresen po gorah,
zgneten eno je postal. (2x)
Tako naj se zbere tvoja Cerkev
ob koncu zemlje v tvoje kraljestvo.
Kakor je bila pijača, ki jo pijemo,
skrita v grozdnih jagodah in je vino postala. (2x)

·–
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Svet (SG 788):
Sveti, sveti, sveti Bog!
Vse je polno tvoje slave.
Tebe moli zemlje krog,
molijo nebes višave.
Vsi svetniki te časte,
vsi pravični te slave.
Ali:
Poklonim se, vse izročim k Jezusovim nogam:
ljubezni moč, usmiljenje k Jezusovim nogam.
Kličem: »Svet si, svet si, svet si«. (3x)
Ti, Gospod.
Obhajilne pesmi:
1. ŽIVO VERJEM, JEZUS, V TE (SG 460),
trdno upam, ljubim te.
Srce moje naj bo tvoje, ti pa, Jezus, moj. (2x)
2. Grehov se kesam srčno,
naj mi v odpuščanje bo. Srce moje …
3. Glej, po tebi hrepenim
in prejeti te želim. Srce moje …
4. Jezus, blagoslov nam daj,
nas po smrti vzemi v raj. Srce moje …
5. Zdaj še, Mati ljuba ti,
plašč nad nami razprostri.
Ti nas brani, nas ohrani Jezusu zveste. (2x)

·–
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SPRAŠUJEM SE, kje si zdaj, moj Bog,
kje si moje veselje, moč.
Verujem, da si tu,
verujem vate, moj Gospod.
Dotakni se me s svojimi dlanmi,
naj vidim le za hip tvoje oči,
na krilih dvigni me k sebi v nebo,
tvoj sijaj naj zaslepi moje oko.
Čutim samoto, ki presega me,
čutim noč, v srce pogreza se,
verujem, da si tu,
verujem vate, moj Gospod. Odp.
Edini veš, kaj je življenje,
kaj je skrito hrepenenje,
verujem, da si tu,
verujem vate, moj Gospod. Odp.
1. MOLIM TE PONIŽNO, skriti Bog nebes,
ki v podobi kruha tajno bivaš res.
Glej, srce ti svoje čisto izročim,
saj pri misli nate v te se ves vtopim.
2. Moti se na tebi tip, okus, oko,
a kar v veri slišim, verujem trdno.
Vse je res, karkoli Božji Sin uči,
in resnice od njegove večje ni.
3. Skrit si bil na križu kakor Bog samo,
tu še kot človeka te ne zre oko,
vendar Bog in človek tukaj si navzoč,
prosim, kar je prosil ropar zdihujoč.
·–
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4. Tvojih ran ne gledam kot Tomaž nekdaj,
vendar, da si Bog moj, to spoznam sedaj.
Vedno bolj in bolj mi vero utrjuj,
upanje, ljubezen v srcu pomnožuj.
5. O spomin, ki kažeš smrt Gospodovo,
živi kruh, življenje daješ milostno:
naj živim od tebe, milostno mi daj,
in sladkost naj tvojo čutim vekomaj.
6. Daj krvi mi svoje, Jezus pelikan,
usmiljen me očisti mojih grehov ran;
saj premore ena sama kapljica
zemljo vso oprati grehov madeža.
7. Jezus, ki te gledam skritega sedaj,
želje hrepeneče mi izpolni kdaj:
v raju mi odgrni mili svoj obraz,
srečen naj te v slavi gledam večni čas. Amen
Sklep:
1. MARIJA, POMAGAJ NAM sleherni čas,
na tebe ozira se vsak izmed nas.
Marija, vse k tebi hiti, Marija, pomagaj nam ti!
2. Marija, pomagaj in vodi nas ti,
da Bogu in tebi zdaj bomo zvesti.
Marija, vse k tebi hiti, Marija, pomagaj nam ti!
3. Marija, pomagaj rodovom zemlje,
da v Božji ljubezni in miru žive.
Marija, vse k tebi hiti, Marija, pomagaj nam ti!
·–

29 – ·

4. Marija, pomagaj sirotam vojske,
jih milostno sprejmi na svoje Srce.
Marija, vse k tebi hiti, Marija, pomagaj nam ti!
5. Še enkrat zakličem in prosim na glas:
nikdar ne zapusti, Marija, ti nas.
Marija, vse k tebi hiti, Marija, pomagaj nam ti!
Ali:
MARIJA, PRELEPO BITJE,
v svoji veličini skrit si cvet,
snežni plašč si, ki vse pokriva;
lepa si kot zvezda.
Marija nebo neizmerno,
mati celega človeštva.
Ustvarjena si bila iz ljubezni,
mati Stvarnikova.
Med nami si in zbrani tu ti pojemo,
po svoji poti nas vodiš vse do cilja.
S teboj gremo! Podaj nam svojo roko!
Marija, ljubezni polna, ljubimo te.
Marija, Mati Božja,
tišina, ki glasno govori,
ljubezen, močnejša od smrti,
čisto srce polno le Boga. Odp.

·–
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KRIŽEV POT
O pridite stvari,
kaj glejte se godi:
edini Božji Sin
strašno za nas trpi.
P: prvi molivec
V: vsi
Uvodna molitev
P: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu
drugače kot po meni« (Jn 14,6).
(trenutek tišine)
P: Gospod, tvoj križev pot je največja drama tvoje ljubezni. Z
nobenim drugim dejanjem ali poklicem nisi hotel pokazati,
kako ljubiš človeka, kakor prav s križevim potom. Po tem
dejanju nas vodiš preko resnice človeškega življenja v pravo
življenje.
V: Ti nas vabiš, da te spremljamo na tem križevem potu z
molitvijo zahvale in prošnje. Hkrati pa nas učiš pravega
usmiljenja, človečnosti in dobrote. Tvoja in naša Mati nas
spremlja na tej poti.
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Razbičan, zapljuvan
in kronan, zasramovan,
pred sodni stol zdaj gre,
nedolžen v smrt izdan.
1. postaja
PILAT OBSODI JEZUSA NA SMRT
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: »Pilat jim je rekel: Vašega kralja naj križam? Veliki duhovniki
so odgovorili: Nimamo kralja razen cesarja! Tedaj jim ga je
izročil, da bi bil križan.« (Jn 19,15–16)
V: »Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali,
preganjali in vse hudo o vas lažnivo govorili.« (Mt 5,11)
(trenutek tišine)
P: Gospod, moliti za duhovne poklice pomeni moliti za številne
družine. Koliko staršev – zakoncev bi danes rado imelo
več otrok, pa jih je strah obsodbe, kaj bodo rekli ljudje.
Potrebujejo odprtost za življenje.
V: Gospod, pomagaj jim premagati strah in zasramovanja.
Marija, Mati nas vseh, s svojo materinsko ljubeznijo stoj
ob strani vsem materam, ki se odločajo za življenje!
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
(od postaje do postaje molitev zdravamarij)
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Glej, križ mu nalože
na ranjene rame,
objame ga voljno
in nese vseh dolge.
2. postaja
JEZUS VZAME KRIŽ NA SVOJE RAME
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: »Nesel si je križ in šel ven proti kraju, imenovanemu Kraj
lobanje, po hebrejsko Golgota.« (Jn 19,17)
V: »Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani.« (Mt
5,10)
(trenutek tihote)
P: Veliko ljudi je tudi danes preganjanih zaradi vere, položaja,
dela in mišljenja. Doživljajo težo križa. Jezus, ti si tudi zanje
vzel nase svoj križ, da bi jim pokazal, da si z njimi v najtežjih
trenutkih življenja.
V: Razodeni jim, da lahko tudi njihov križ obrodi bogate
sadove za njihovo življenje in duhovne poklice.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
(od postaje do postaje molitev zdravamarij)
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Opešal je v močeh,
podre ga križ, naš greh,
vtopljen v dolge sveta
leži potrt na tleh.
3. postaja
JEZUS PADE PRVIČ POD KRIŽEM
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: »Varuj me, Gospod, pred rokami krivičnika, čuvaj me pred
možmi nasilja, ki premišljujejo, kako bi izpodnesli moje
korake.« (Ps 140,5)
V: »Blagor žalostnim« (Mt 5,4)
(trenutek tihote)
P: Med nami so tudi ljudje, ki so žalostni, ki jočejo in objokujejo
svoje življenje. Njihova žalost prerašča v obup in temo. Padel
si pod križem, da bi pokazal, da ni nobena žalost tako velika,
da ne bi bilo rešenja.
V: Jezus, povej jim, da bodo potolaženi, da se bo njihova
žalost spremenila v veselje.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
(od postaje do postaje molitev zdravamarij)
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O žalostni spomin,
ko Mater sreča Sin;
bridkosti meč ji gre
do srca globočin.
4. postaja
JEZUS SREČA SVOJO MATER
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: »Simeon je rekel Mariji: Glej, ta je postavljen v padec in
vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje,
in tvojo lastno dušo bo presunil meč.« (Lk 2,34–35)
V: »Blagor telesu, ki te je nosilo, in prsim, ki so te dojile!«
(Lk 1,27)
(trenutek tihote)
P: Vsaka žena, ki postane mati, čuti in živi s svojim otrokom.
Toda otrok jo kmalu zapusti. Nekatere Bog kliče v duhovniški
poklic, zopet druge v poklic staršev. Nekateri pa se izgubljajo
sredi življenja. Izgubljajo tudi smisel svojega življenja. Vsako
mater boli, ko se otrok ločuje od nje. Še bolj pa jo boli, ko
vidi, da njen otrok propada.
V: Mati Marija, ti imaš materinsko srce in še posebno čutiš z
vsako materjo. Pomagaj vsem materam, katerih otroci se
odločajo za duhovniški poklic, da to sprejmejo kot velik
dar. Vsem materam, ki pa resnično izgubljajo otroke, pa
stoj ob strani in jih podpiraj.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
(od postaje do postaje molitev zdravamarij)
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Omagal Jezus je
od teže križeve.
O Simon, sprejmi križ,
Gospoda usmili se!
5. postaja
SIMON IZ CIRENE POMAGA JEZUSU NOSITI KRIŽ
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojimkrižem svet odrešil.
P: »Ko so ga odvedli, so prijeli Simona iz Cirene, ki je prihajal s
polja, in mu naložili križ, da ga je nesel za Jezusom.“ (Lk 23,26)
V: »Blagor usmiljenim!« (Mt 5,7)
(trenutek tihote)
P: Danes po bolnišnicah in domovih za ostarele primanjkuje
strežnic in medicinskih sester, ki bi svoj poklic opravljale
z dobroto in ljubeznijo. Mnogi bolniki in ostareli so kakor
številke in ne ljudje. Potrebujejo sprejetost in zavest, da v
težkih trenutkih niso sami. Potrebujejo Simona, ki bi jim
pomagal nositi križ.
V: Gospod, ti si dopustil, da ti je tujec pomagal nositi križ.
Pošlji tudi danes med bolne in ostarele tako osebje, ki
bo s srcem pristopalo k našim preizkušanim bratom
in sestram. Daj tudi vsem sodelavcem Karitas moči in
poguma, da bodo radi in z odprtostjo pomagali bratom in
sestram.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
(od postaje do postaje molitev zdravamarij)
·–
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S prtom Veronika
obriše Jezusa,
zato ji da spomin
obličja svetega.
6. postaja
VERONIKA PODA JEZUSU POTNI PRT
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojimkrižem svet odrešil.
P: »Svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki so me bili, svoje lice
tistim, ki so mi pulili brado. Svojega obraza nisem skrival
pred sramotenjem in pljunki.« (Iz 50,6)
V: »Blagor čistim v srcu.« (Mt 5,8)
(trenutek tihote)
P: Redovnice in redovniki so blagoslov za narod in domovino,
posebno pa še kontemplativni redovi. Oni so tisti, ki molijo
in prosijo blagoslova za vse ljudi. Zato prosimo tudi za njih,
da bi v svojem poslanstvu uboštva, čistosti in pokorščine
prinašali v današnji svet duhovne darove.
V: Gospod, pokliči iz našega naroda fante in dekleta, ki
bodo z odprtostjo sprejeli tvoj klic, da ti sledijo v popolni
nenavezanosti na ta svet, ter s čistostjo in pokorščino
pričajo za tvoj evangelij. Naj bodo v današnjem svetu
Veronike, ki ti brišejo trpeči obraz.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
(od postaje do postaje molitev zdravamarij)

·–
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Slabosti ves prevzet
Zveličar pade spet,
oh, grehi ga teže,
ki jih ponavlja svet.
7. postaja
JEZUS PADE DRUGIČ POD KRIŽEM
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: »V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine,
mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in
ponižanega.« (Iz 53,4)
V: »Blagor krotkim.« (Mt 5,5)
(trenutek tihote)
P: Naši preizkušani bratje in sestre: bolni, invalidi, ostareli in
prizadeti tudi danes sodelujejo s Kristusom pri odreševanju
sveta. Svet in Cerkev jih potrebuje. Njihovo trpljenje prinaša
blagor vsem.
V: Gospod, daj jim razumeti, da si ti z njimi v težkih
trenutkih in da prihaja tudi zanje velikonočno jutro.
Razodeni jim poslanstvo, da lahko svoje trpljenje v
krotkosti darujejo za vse potrebe Cerkve ter za nove
duhovne poklice.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
(od postaje do postaje molitev zdravamarij)

·–

38 – ·

Usmiljene žene,
ne jokajte za me,
le zase in svoj rod
točite zdaj solze.
8. postaja
JEZUS NAGOVORI JERUZALEMSKE ŽENE
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: »Jezus pa se je obrnil k njim in rekel: Hčere jeruzalemske, ne
jokajte nad menoj, temveč jokajte nad seboj in nad svojimi
otroki!« (Lk 23,28)
V: »On pa je rekel: Še bolj blagor tistim, ki Božjo besedo
poslušajo in se po njej ravnajo.« (Lk 11,28)
(trenutek tihote)
P: Kristjani nismo samo v cerkvi, ampak predvsem v
vsakdanjem življenju. Premalo je, da danes tarnamo nad
pokvarjenostjo današnjega sveta. Kristjani moramo danes biti
še posebej sol zemlje in luč sveta, da tako prekvasimo vso
hudobijo sveta.
V: Gospod, ti si karal jeruzalemske žene. Tega smo
potrebni tudi mi. Pomagaj nam, da svoj poklic kristjana
opravljamo z vso odgovornostjo in hvaležnostjo, da
pripadamo tebi. Pomagaj nam živeti po Božji besedi.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
(od postaje do postaje molitev zdravamarij)
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Zveličar omedli,
pod križem spet leži;
o, trdo srce glej,
tvoj greh ga žalosti.
9. postaja
JEZUS PADE TRETJIČ POD KRIŽEM
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: »Usliši me, Gospod, zakaj tvoja dobrota je obilna, po svojem
velikem usmiljenju se obrni k meni!« (Ps 69,17)
V: »Blagor lačnim in žejnim pravičnosti.« (Mt 5,6)
(trenutek tihote)
P: Vsak človek si želi pravičnosti. In kako boli, če so drugi
do nas krivični. Med nami so tudi takšni, ki so lačni in
žejni razumevanja, miru, pogovora in pravih medčloveških
odnosov. Vsega tega se učimo od tebe.
V: Gospod, uči nas, da bomo do vseh pravični in odprti.
Pokliči pa tudi krščanske laike, da bodo v vsakdanjem
svetu priče tvojega živega evangelija in da se bodo znali v
političnem življenju postaviti za pravice vseh nas.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
(od postaje do postaje molitev zdravamarij)

·–
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Ko pride na goro,
obleko mu vzemo
in za dolge sveta
še žolča mu dado.
10. postaja
JEZUSA SLEČEJO IN MU PONUDIJO VINA
Z ŽOLČEM MEŠANEGA
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: »In križali so ga in si razdelili njegova oblačila, tako da so
žrebali zanje, kaj naj bi kdo vzel.« (Mr 15,24)
V: »Blagor ubogim v duhu.« (Mt 5,3)
(trenutek tihote)
P: Danes je med nami veliko vrst zasvojenosti in odvisnosti.
Mnogi ne zmorejo prenašati teže življenja, zato utapljajo
svojo bolečino, žalost in trpljenje v alkoholu ali v mamilih.
Nekateri tudi ne znajo obvladati svojih strasti in nagonov.
V: Gospod, pri tej postaji, ko so te slačili in ti ponujali opojne
pijače, si mislil tudi na te ljudi. Pomagaj jim iz pekla
omame. Razodeni se jim, da si ti edini smisel življenja, da
si ti pot, resnica in življenje.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
(od postaje do postaje molitev zdravamarij)
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Na križ ga polože,
razpno roke, noge
in ostri mu žeblji
spet rane narede.
11. postaja
JEZUSA PRIBIJEJO NA KRIŽ
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: »In ko so prišli na kraj, ki se imenuje Lobanja, so tam križali
njega in oba hudodelca, enega na desnici in enega na levici.«
(Lk 23,33)
V: »Blagor tistim, ki delajo za mir.« (Mt 5,9)
(trenutek tihote)
P: Preteklost v življenju našega naroda ima še vedno posledice
v sedanjosti. Naš narod potrebuje spravo in mir. Vsak človek
ima dve roki. Podajmo si jih v znamenje miru in sprave.
Kristjani moramo biti nosilci odpuščanja in miru.
V: Gospod, vlivaj nam poguma, da bi gradili mostove med
seboj in tistimi, ki jih ne maramo. Pomagaj nam odpuščati
tistim, ki so nas razočarali. Spravi naš narod, da ne bomo
živeli v razdvojenosti. Naj prizna vsak svoje napake, da
zaživimo v edinosti.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
(od postaje do postaje molitev zdravamarij)
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Na križu Bog visi
in sveta teče kri:
za nas umira Bog,
žalujte vse stvari.
12. postaja
JEZUS UMRJE NA KRIŽU
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: »Ko je Jezus vzel kisa, je rekel: Izpolnjeno je. In nagnil je
glavo in izročil duha.« (Jn 19,30)
V: »Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je
povedal Gospod.« (Lk 1,45)
(trenutek tihote)
P: Jezus, ko si umiral, si svojo mater Marijo izročil učencu za
njegovo mater. S tem dejanjem si jo izročil vsem nam, zlasti
pa svojim duhovnikom. Na križu se je iz tvoje prebodene
strani rodila Cerkev ter vsi zakramenti.
V: Marija, v največji zapuščenosti in trpljenju si verovala,
da se mora tako zgoditi. Pomagaj h globlji veri vsem
duhovnikom, da bodo svoj poklic izvrševali v upanju na
večno življenje. Izprosi jim pravo modrost, stanovitnost
in svetost. Vsem duhovnikom, ki so zašli, izprosi milost
spreobrnjenja.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
(od postaje do postaje molitev zdravamarij)
·–
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O Mati žalostna,
ki ljubiš Jezusa,
objemaš zadnjikrat
Sinu zdaj mrtvega.
13. postaja
JEZUSA SNAMEJO S KRIŽA IN GA POLOŽE
MARIJI V NAROČJE
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: »Potem je Jožef iz Arimateje, Jezusov učenec, prosil Pilata,
da bi odnesel Jezusovo telo.« (Jn 19,38)
V: »Blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem
prihodu našel budne.« (Lk 12,37)
(trenutek tihote)
P: Vsakega izmed nas kličeš k čuječnosti. Kristjan je služabnik,
ki je vedno buden in čaka na svojega Gospodarja. Ti si nam
rekel: Stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in mi
bo odprl, bom vstopil in prebival pri njem.
V: Gospod, pomagaj nam, da bomo ob tvojem prihodu ostali
budni.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
(od postaje do postaje molitev zdravamarij)

·–
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Bridko objokovan
je Jezus v grob dejan;
o grešnik, moli ga,
tvoj greh je zdaj opran.
14. postaja
JEZUSA POLOŽE V GROB
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: »Jožef je telo vzel, zavil v kos čistega platna in položil v svoj
novi grob, ki ga je bil vsekal v skalo.« (Mt 27,59–60)
V: »Blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj.« (Lk 7,23)
(trenutek tihote)
P: Vsi ljudje bomo umrli za ta svet in se rodili za novo življenje.
Mnogi nimajo tega upanja, da s smrtjo ni vsega konec, ampak
da se vse šele začenja. V naših mislih so umirajoči doma, v
domovih za ostarele in bolnišnicah.
V: Gospod, naš Odrešenik, vsem tem prihajaj naproti z
upanjem na vstajenje in večno življenje. Vsem žalujočim
pa podeli vero, da se bomo po tvoji milosti zopet srečali v
nebeški domovini.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
(od postaje do postaje molitev zdravamarij)

·–
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O Jezus, hvali naj
ves svet te vekomaj!
Po svojem križu nam
podeli sveti raj!
SKLEPNA MOLITEV
P: Predobri Jezus, zahvaljujemo se ti za milosti, ki si nam jih
podelil pri tej pobožnosti. Sprejmi to našo molitev v slavo
svojega trpljenja, v spravo za naše grehe in v pomoč vernim
rajnim.
V: Jezus, ne dopusti, da bi bila neizmerna vrednost tvoje
presvete Krvi za nas izgubljena, ampak nam podeli milost
in nas po tem življenju pripelji v večno radost.
(pripravil Ervin Mozetič)
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