MOLITEV PAPEŽA PAVLA VI.
ZA DUHOVNE POKLICE
Gospod Jezus, Božji pastir duš, ki si
poklical apostole, da bi postali ribiči
ljudi, pritegni tudi danes k sebi goreče in
plemenite fante iz naših družin ter jih
naredi za svoje učence in služabnike.
Zbudi v njih željo po odrešenju vseh
ljudi, za katere na naših oltarjih vsak
dan obnavljaš svojo daritev na križu.
Pokaži jim, Gospod, vse pokrajine, kjer
toliko naših bratov tiho prosi za luč
resnice in gorečo ljubezen. Naj se
odzovejo tvojemu klicu, postanejo sol
zemlje in luč sveta ter na zemlji
nadaljujejo tvoje delo odrešenja in
gradijo tvoje skrivnostno telo, ki je
Cerkev. Tudi številna in velikodušna srca
deklet milostno pokliči, Gospod. Vlij jim
hrepenenje po evangeljski popolnosti in
zbudi v njih željo, da se bodo službi za
tvojo Cerkev ter za uboge in bolne
žrtvovale v vse žarom in z vso močjo
tvoje ljubezni. Amen.
JEZUS, VEČNI, VELIKI DUHOVNIK,
ohrani svoje duhovnike v zavetju
svojega presvetega Srca, da jim nihče ne
bo mogel škodovati. Ohrani neomadeževane njihove maziljene roke, ki se
vsak dan dotikajo tvojega presvetega
Telesa. Ohrani čiste njihove ustnice, ki jih
je pordečila tvoja dragocena kri.

Ohrani čisto in sveto njihovo srce, ki je
zapečateno z vzvišenim znamenjem
tvojega slavnega duhovništva. Naj
rastejo v ljubezni in zvestobi do tebe!
Obvaruj jih vsega posvetnega! Daj jim
skupaj z oblastjo spreminjati kruh in
vino, tudi moč spreminjati srca.
Blagoslovi njihovo delo z obilnimi sadovi
in podeli jim nekoč krono večnega
življenja. Amen. (sv. Terezija Deteta Jezusa)
MARIJA, STORI BINKOŠTNI ČUDEŽ
Marija, s svojo materinsko priprošnjo
stori binkoštni čudež tudi v naših dneh
in v naših srcih! Saj vsi le preveč čutimo,
kako nam je pošlo vino velike ljubezni,
ki napoji srca z Bogom, kakor je
napolnila učence na binkošti. Daj nam
spet apostolov: duhovnikov, redovnikov,
redovnic in laikov, ki bodo z gorečnostjo
ponesli Jezusovo oznanilo po vsem svetu,
katerih beseda bo kakor vihar padla v
duše ljudi in jih pretresla; apostolov, ki
bodo imeli moč, da pripeljejo narode iz
njihove sedanje razklanosti in sovraštva
v novo, veliko, Božjo družino. Predvsem
pa nam spet pošlji ljudi z veliko
ljubeznijo, kajti ljubezen je kot jezik, ki
ga vsi razumejo; in daj, da bomo tudi mi
prišteti k ljudem s tako ljubeznijo!
(iz molitve p. Dominika Thalhammer)

KDOR PROSI, PREJME!
KDOR IŠČE, NAJDE!
KDOR TRKA, SE MU BO ODPRLO!

VSAK DAN RADI MOLIMO
IN DARUJMO TRPLJENJE
ZA NOVE DUHOVNIŠKE,
REDOVNIŠKE IN MISIJONSKE
POKLICE, TER SVETOST IN
STANOVITNOST POKLICANIH

GOSPOD JEZUS KRISTUS! Kličemo k
tebi iz zavesti svoje soodgovornosti in iz
spoznanja stiske naših dni: podari našemu
narodu dovolj duhovnih poklicev! Vzbudi
v nas pripravljenost, da bomo poklicanim
pomoč in opora! Daj, da bo v naših
družinah in v naših župnijah nastalo
ozračje, v katerem se bodo lahko
razvijali duhovni poklici! Amen.

LITANIJE K BL. ANTONU
MARTINU SLOMŠKU, ŠKOFU
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
Kraljica spoznavalcev,
Kraljica vseh svetnikov,
Blaženi Anton Martin Slomšek
(Vzklikamo) – prosi za nas
Neutrudni iskalec Božjega obličja,
Pričevalec živega Boga,
Pokoren navdihom Svetega Duha,
Ves predan Božjemu načrtu,
Neutrudni delivec Božjih skrivnosti,
Glasnik Božjega kraljestva,
Goreči Kristusov duhovnik,
Podoba Kristusa dobrega Pastirja,
Zvesti služabnik svojega Gospoda,
Goreči častilec Božje Matere,
Ljubitelj Kristusove Cerkve,
Skrbni učitelj svete vere,
Nosilec upanja,
Zgled bratske ljubezni,
Ogledalo pobožnosti,
Zgled ponižnosti,
Mož molitve,

Neustavljivi oznanjevalec evangelija,
Klicar k spreobrnjenju in prenovi,
Prekaljen v trpljenju,
Apostol cerkvene edinosti,
Neustavljivi ljudski misijonar,
Spodbujevalec svetega zakonskega
življenja,
Zaupnik očetov in mater,
Posvečevalec družinskega življenja,
Izvrstni vzgojitelj in učitelj mladine,
Prijatelj duhovnikov,
Modri svetovalec,
Tolažnik žalostnih,
Učitelj nevednih,
Sredi zemeljskih stvarnosti ves zazrt v
večnost,
Svetla luč svojemu narodu,
Kažipot in vodnik v nebeško domovino,
Mogočni priprošnjik v nebesih,
Zavetnik vzgojiteljev, učiteljev in
katehetov,
Zavetnik kmetov,
Zavetnik nove evangelizacije,
Bl. Anton Martin, ki si izgoreval za
Božjo slavo – prosi za nas.
Bl. Anton Martin, ki si skrbel za nove
duhovne poklice - prosi za nas.
Bl. Anton Martin, ki si se razdajal v
služenju človeku - prosi za nas.
Bl. Anton Martin, ki ti je bila sveta vera
luč - prosi za nas.
Bl. Anton Martin, ki ti je bil materni
jezik ključ do zveličavne omike - prosi
za nas.

Bl. Anton Martin, ki si iskreno ljubil svoj
narod - prosi za nas.
Bl. Anton Martin, ki ti je bila sveta
evharistija vir svetosti - prosi za nas.
Bl. Anton Martin, ki s svetniki uživaš
nebeško veselje - prosi za nas.
Bl. Anton Martin, ki nas posvečuješ s
svojo svetniško navzočnostjo - prosi za
nas.
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.
- PROSI ZA NAS BLAŽENI ANTON
MARTIN.
- DA POSTANEMO VREDNI OBLJUB
KRISTUSOVIH.
Molimo:
O Bog, vir vse svetosti, tvoj služabnik
Anton Martin Slomšek se je v gorečnosti
za apostolsko službo popolnoma izročil
tvoji volji. Kot apostol in učitelj krščanske vere in omike je spodbujal vse ljudi
k edinosti in k življenju po evangeliju.
Pomagaj nam, da bomo po njegovi
priprošnji rasli v milosti in ti služili v
pravičnosti in svetosti. Po našem
Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha
živi in kraljuje vekomaj. Amen.
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