ROŽNI VENEC ZA DUHOVNE POKLICE
Skupina iz Slov. Bistrice, 14. april 2013
Pesem: V TABERNAKLJU TIHO BIVAŠ
UVOD:
Gospod, združeni s Teboj te bomo v zaupni molitvi prosili za duhovnike. Ti si med
nami v podobi svete evharistije, združuješ nas v občestvo s seboj in pošiljaš nam
svojega Svetega Duha Tolažnika, da nas napolni z močjo vere, upanja in ljubezni.
Zahvaljujemo se ti za številne može in žene, ki nam jih v svojem imenu pošiljaš,
da nam posredujejo tvoje odrešenje.
Obenem pa te prosimo: daj naši Cerkvi novih duhovnih poklicev, vzbudi v srcih
mladih ljudi željo, da ti nesebično služijo, daj jim moč, da bodo svoje življenje
dali v službo bližnjemu ter delu za Božje kraljestvo. Usliši, prosimo Gospod, naše
molitve!
VERA. Oče naš. Zdrava Marija s prošnjami:
- ki nam vodi naše misli
- ki nam vodi naše besede
- ki nam vodi naša dejanja.
Pesem: ZAPOJ VESELO, O KRISTJAN (prva kitica)
OČE NAŠ...
1. KI JE OD MRTVIH VSTAL
Zakrament odpuščanja je Jezusov velikonočni dar Cerkvi. Tega dejstva Jezusovega
vstajenja učenci niso mogli zadržati zase, pogumno so ga oznanjali drugim Ijudem,
celo za ceno svojega življenja.
To delo apostolov nadaljujejo škofje in duhovniki. Prosimo Gospoda, da bi vsi
poklicani z vsem srcem ljubili Kristusa, hrepeneli po večnem življenju in delali za
Božje kraljestvo na zemlji.
ZDRAVA Marija. Slava. O Jezus ...Hvaljeno in češčeno naj vedno bo ...
Pesem: ZAPOJ VESELO, O KRISTJAN ( druga kitica )
OČE NAŠ...
2. KI JE V NEBESA ŠEL
Naša domovina je v nebesih. Tukaj na zemlji, smo samo popotniki, ki romamo
proti večni domovini. Na tej zemeljski poti pa je mnogo pasti, mnogo skušnjav,
mnogo stranpoti.
Gospod, prosimo Te, daj nam pravih vodnikov, ki nas bodo varno vodili po poti
zveličanja, nas vzgajali za službo Bogu in ljudem.
Gospod, duhovnikov nam daj !
ZDRAVA MARIJA. Slava. O Jezus-..Hvaljeno in češčeno naj vedno
Pesem: S SKUPNO PESMIJO PROSIMO …
OČE NAŠ...
3. KI JE SVETEGA DUHA POSLAL
Jezus je učencem obljubil, da jim bo poslal Svetega Duha. To obljubo je izpolnil
na binkošti, 50. dan po svojem vstajenju. Apostoli so v moči Sv. Duha pogumno

stopili pred Ijudi in začeli oznanjali Kristusa, križanega in od mrtvih vstalega
Gospoda.
Tudi mi smo bili maziljeni s Sv. Duhom: pri sv. krstu, ko smo postali Božji otroci in
pri birmi. Tega maziljenja smo deležni po rokah duhovnikov in škofov.
Gospod, prosimo te, ohrani svoje duhovnike v zavetju svojega presvetega Srca!
Daj nam še novih, zvestih delivcev tvoje milosti!
ZDJRAVA MARIJA. Slava. O Jezus... Hvaljeno in češčeno naj vedno bo ...
Pesem: BODI NAM POZDRAVLJENA ...
OČENAŠ...
4. KI JE TEBE DEVICA V NEBESA VZEL
Marija je pogumno privolila v Božje načrte: »Zgodi se mi po tvoji besedi«! To svojo
odločitev je ob Jezusu zvesto izpolnjevala vse svoje življenje, vse tja do križa, ko
je postala Mati Cerkve. Marija je tudi mati vseh poklicanih: je vzor pogumnega
odgovora na Božji klic, vzor zvestega vztrajanja v službi Bogu.
Mati Marija, varuj duhovnike, redovnike in redovnice, bodi jim pomočnica na
evangeljski poti in priprošnjica pri njihovem poslanstvu.
Marija, mati Cerkve, prosi za nas!
ZDRAVA MARIJA. Slava. O Jezus odpusti... Hvaljeno in češčeno naj vedno bo...
Pesem: ANGELI LEPO POJEJO.
OČE NAŠ...
5. KI JE TEBE, DEVICA, V NEBESIH KRONAL
Marija je kraljica vsakega apostolskega delovanja v Cerkvi. Povzdignjena v
nebeško slavo bedi nad usodo Cerkve in prosi za vse Bogu posvečene osebe.
Marija, mati Cerkve, kraljica apostolov, izprosi naši Cerkvi zadostno število
gorečih, velikodušnih in neomahljivih apostolov Božje ljubezni!
ZDRAVA MARIJA. Slava. O Jezus odpusti ... Hvaljeno in češčeno naj vedno bo...
Pesem: POGLEJMO ŠE V VICE ...
OČENAŠ...
ZDRAVA MARIJA...Gospod, daj jim večni pokoj...Slava. O Jezus... Hvaljeno in
češčeno naj vedno bo..
Pesem: MARIJA, POMAGAJ NAM SLEHERNI ČAS ...

