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VESELI DEL ROŽNEGA VENCA
1. Ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
Prosimo te, Gospod, za vse fante in dekleta, ki si jim naklonil milost
duhovnega poklica, da bi nanj odgovorili s popolno razpoložljivostjo
in odprtostjo za nezasluženi Božji dar ter se dali v službo Božjemu
kraljestvu.
2. Ki si ga Devica v obiskanju Elizabete nosila.
Prosimo te Gospod za vse tvoje duhovnike, ki si jih poklical v sveto
službo, da bi bili v moči Duha, goreči oznanjevalci tvoje Besede
ljudem našega časa in posredovalci Božjih skrivnosti.
3. Ki si ga Devica rodila.
Izročamo ti Gospod vse redovnike in redovnice, da bi v iskreni in
globoki povezanosti s teboj, prinašali veselo sporočilo, da si ti edina
Pot, Resnica in Življenje ter edino upanje za vsakega človeka na tem
svetu.
4. Ki si ga Devica v templju darovala.
Naj vsi, ki si jih poklical v duhovni poklic, vsak dan z veseljem
obnavljajo in z dejanji potrjujejo popolno darovanje tebi, da bo svet
spoznal, da si jih ti poslal.
5. Ki si ga Devica v templju našla.
Izročamo ti Gospod vse duhovnike in Bogu posvečene, da bi z močjo
Svetega Duha, z vsem svojim življenjem in delovanjem izpričevali
svojo pripadnost Jezusu in po njem nebeškemu Očetu.

SVETLI DEL ROŽNEGA VENCA

1. Ki je bil krščen v Jordanu.
Prosimo te, Gospod, za vse mlade fante in dekleta, ki so začutili v
srcu tvoj klic, da zapustijo vse in gredo za teboj; naj na poti, ki si
jim jo pokazal, doživljajo tvoj milostni pogled in besedo potrditve:
»Vi ste moji ljubljeni sinovi in hčere, zelo sem vas vesel.«
2. Ki je v Kani naredil prvi čudež.
Prosimo te, Gospod, za vse družine, da bi bile v medsebojni
povezanosti in v povezanosti s teboj, odprte za življenje in tudi za
Božji klic v posvečeno življenje.
3. Ki je oznanjal Božje kraljestvo.
Gospod, naj vsi oznanjevalci evangelija, še zlasti misijonarji, z
močjo tvoje ljubezni, ki si jo prižgal v njihovih srcih, vsem ljudem
izpričujejo tvojo ljubezen in naklonjenost do vsakega
človeka.
4. Ki je na gori razodel svoje veličastvo.
Gospod, naj vsi bratje in sestre, ki si jih poklical v kontemplativno
posvečeno življenje, s svojo molitvijo in žrtvijo razodevajo tvoje
Srce, ki je polno miline in dobrote do vseh ljudi.
5. Ki je postavil sveto Evharistijo.
Naj naš papež Frančišek, vsi slovenski škofje in duhovniki, ki so
oskrbniki tvojih svetih skrivnosti, z besedo in zglednim življenjem po
evangeliju, pričujejo, da si ti vedno navzoč med nami v sveti
Evharistiji.

ŽALOSTNI DEL ROŽNEGA VENCA
1. Ki je za nas krvavi pot potil.
Gospod, naj vsi naši bolni in trpeči bratje in sestre iz ljubezni do
tebe sprejemajo vsakdanji križ življenja in ga darujejo za dobre nove
in svete duhovne poklice.
2. Ki je za nas bičan bil.
Prosimo te, Gospod, za vse preganjane kristjane po svetu. Naj bo
njihova žrtev nenehna priprošnja Bogu, za rast Božjega kraljestva
med nami in obuditev novih duhovniških, redovniških in misijonskih
poklicev.
3. Ki je za nas s trnjem kronan bil.
V tej desetki rožnega venca te prosimo, Gospod, za tiste duhovnike
in redovnike, ki so zelo preizkušeni zaradi obrekovanj in krivih
obdolžitev. Naj nosijo s teboj svoj križ in rastejo v zvestobi in
predanosti do tebe.
4. Ki je za nas težki križ nesel.
Gospod, ko si nosil križ na križevem potu, si srečal tudi dobre ljudi,
ki so ti pomagali.
Prosimo te, spodbudi srca mnogih po naših župnijah, da bodo z
veseljem in velikodušno pomagali duhovnikom pri njihovem težkem
in odgovornem poslanstvu za rast Božjega kraljestva med nami.
5. Ki je za nas križan bil.
Gospod, prosimo te za vse tiste duhovnike in redovnike, ki niso hoteli
ali mogli ostati zvesti svojim obljubam in so zato povzročili
pohujšanje. Ti jim v svoji usmiljeni ljubezni milostno odpusti in jim
pomagaj, da se vrnejo v tvoj objem.

ČASTITLJIVI DEL ROŽNEGA VENCA
1. Ki je od mrtvih vstal.
Hvala ti, dobri Gospod, da si vstal od mrtvih in živiš med nami!
Prosimo te, utrjuj našo vero, predvsem vero naših družin, da bomo
priče tvojega vstajenja tam, kjer živimo in se srečujemo z ljudmi, da
bodo po nas mnogi začutili, kako lepo je biti tvoj prijatelj.
2. Ki je v nebesa šel.
Preden si šel v nebesa, si apostole poslal oznanjat evangelij po vsem
svetu.
Dotakni se tudi danes mnogih src s svojim ljubeznivim pogledom, da
bodo začutili, da so ljubljeni in od tebe poslani med tiste, ki te še ne
poznajo.
3. Ki je Svetega Duha poslal.
Gospod, naj na tiste, ki jih kličeš v duhovniški, redovniški ali
misijonski poklic, pa iz strahu in negotovosti omahujejo, pride moč
tvojega Svetega Duha, da bodo pogumno stopili na pot, na katero jih
kličeš in s tem izpolnili svoje življenjsko poslanstvo.
4. Ki je tebe Devica v nebesa vzel.
Prosimo te, Gospod, nakloni po priprošnji nebeške Matere Marije,
našim družinam, vsem, ki jih ti kličeš v duhovni poklic in tudi vsem
poklicanim, da bodo vztrajali na dobri poti, ki si jim jo ti pokazal in v
odprtosti Svetemu Duhu naredili veliko dobrega.
5. Ki je tebe Devica v nebesih kronal.
Tako kot nebeška mati Marija, naj tudi vsak od nas po tvoji veliki
milosti, Gospod, izpolni svoje življenjsko poslanstvo, tam, kamor si
nas poklical, da boš ti hvaljen in slavljen, zdaj in vedno. Amen.

