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MOLITVENA URA
ZA NOVE DUHOVNE POKLICE
(V poševnem tisku so navodila, normalni tisk moli voditelj, poudarjeni tisk
molimo vsi.)
Če molitev vodi duhovnik ali diakon, izpostavi Najsvetejše.

Pesem: Jezus, ti si vinska trta
Jezus, ti si vinska trta, polna milosti,
odprta. Mi mladike tvoje smo, ki na tebi
rastemo, ki na tebi rastemo.
Dvigni, Jezus, roke svoje, blagoslovi
ljudstvo svoje. Milost svojo nam podaj,
daj nam priti v sveti raj, daj nam priti v
sveti raj.
O Marija, ti devica, bodi naša pomočnica. Zdaj in pa poslednji čas, prosi ti
Boga za nas, prosi ti Boga za nas.
V imenu Očeta in Sina in Svetega
Duha. Amen.
Hvaljeno in češčeno naj vedno bo.
Presveto Rešnje telo.
Zdaj in vekomaj.
Amen.

Berilo iz knjige pregovorov:
Modrost se oglaša zunaj, na trgih povzdiguje svoj glas, na stekališču ulic
kliče, na vhodu, pri mestnih vratih izreka svoje izreke: »Doklej boste, prostaki, ljubili prostaštvo? Posmehljivci
ljubijo posmeh, norci sovražijo spoznanje! Obrnite se k mojemu opominu,
glejte, točila vam bom svojega duha,
razodevala vam bom svoje besede. Ker
sem klicala, pa ste se branili, iztezala
svojo roko, pa se nihče ni zmenil, in ste
zavrgli vse moje nasvete in niste sprejeli mojega opomina, se bom tudi jaz
smejala vaši pogubi, se posmehovala,
ko pride vaš strah, ko pride vaš strah
kakor ujma, in pridrvi vaša poguba
kakor vihar, ko prideta nad vas stiska in
nadloga. Tedaj me bodo klicali, pa ne
bom odgovorila, koprneli bodo po
meni, pa me ne bodo našli. Zato, ker
so sovražili spoznanje in niso marali
strahu GOSPODOVEGA, se ne menili
za moje nasvete, odklonili vsak moj
opomin, zato bodo uživali sadove svojega ravnanja, se sitili po svojih načrtih.
Kajti upornost bo ugonobila prostake,
lahkomiselnost bo pokončala norce.
Kdor pa me posluša, bo prebival na
varnem, miren bo in se ne bo bal hudega.«

Gospod, verujemo, da si resnično navzoč pred nami pod podobo kruha in da
nas ljubiš.
Prosimo te za nove duhovne poklice.
Ti sam si nam naročil, naj prosimo gospoda žetve, da pošlje delavcev na
svojo žetev. Vsak duhovni poklic je
čudež tvoje ljubezni. Prebudi to iskrico
ljubezni v srcih tistih, ki jih kličeš.
Nekaj minut tišine.
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Psalm 57
O Bog, moje srce je pripravljeno.
O Bog, moje srce je pripravljeno.
Izkaži mi milost, o Bog, izkaži mi milost,
saj se k tebi zateka moja duša.
V senco tvojih peruti se zatekam,
dokler ne gre mimo poguba.
O Bog, moje srce je pripravljeno.
Kličem k Bogu, Najvišjemu,
k Bogu, ki dokončuje delo nad mano.
Naj pošlje kaj iz nebes in me reši.
Posmehuje se tisti, ki me tepta,
naj Bog pošlje svojo dobroto in svojo zvestobo.
O Bog, moje srce je pripravljeno.
Moja duša je sredi med levi,
ležim med takšnimi, ki požirajo človeške sinove.
Njihovi zobje so kopje in puščice,
njihov jezik je oster meč.
O Bog, moje srce je pripravljeno.
Vzdigni se nad nebesa, o Bog,
nad vso zemljo tvoja slava!
Mrežo so pripravili mojim korakom,
moja duša se je upognila.
Pred menoj so skopali jamo,
padli so v njeno sredino.
O Bog, moje srce je pripravljeno.
Moje srce je pripravljeno, o Bog,
moje srce je pripravljeno,
peti hočem in igrati.
Zbudi se, moja duša,
zbudi se, harfa in citre,
zbuditi hočem jutranjo zarjo.
O Bog, moje srce je pripravljeno.
Hvalil te bom med ljudstvi, o Gospod,
opeval te bom med narodi,
zakaj do nebes je velika tvoja dobrota,
do oblakov tvoja zvestoba.
O Bog, moje srce je pripravljeno.
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Vzdigni se nad nebesa, o Bog,
nad vso zemljo tvoja slava!
O Bog, moje srce je pripravljeno.
Pred Gospodom obudimo našo hvaležnost za vse njegove darove:
Hvala, Gospod, za dar vere.
Hvala ti Gospod.
Hvala ti Gospod za vse mlade,
ki so odgovorili na tvoj klic s srcem.
Hvala ti Gospod.
Hvala ti Gospod za vse dobrotnike,
ki podpirajo mlade v semeniščih.
Hvala ti Gospod.
Hvala ti Gospod za vse
molivce za duhovne poklice.
Hvala ti Gospod.
Hvala ti Gospod za vse,
ki darujejo svoje življenje za
rast Božjega kraljestva.

Pesem:
O Marija, naša ljuba Mati, sprejmi v milostno srce
verne vse, ki množice jih tvoje danes ti
priporoče.
O Marija, o Marija, milostno imaš srce!
K tebi, k tebi koprnijo naše misli in želje.
Gospod Jezus, pred teboj smo z iskrenimi srci in te prosimo:
Prosimo te za mlade, ki si jih poklical,
daj jim vedeti, da jih zares kličeš.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo te, da bi te ti mladi iskreno
vzljubili.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo te, da bi mladi radi delali za
odrešenje duš.
Prosimo te, usliši nas.
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Mati ljubezniva,
Mati čudovita,
Mati dobrega sveta,
Mati Stvarnikova,
Mati Odrešenikova,
Devica najmodrejša,
Devica častitljiva,
Devica hvalevredna,
Devica mogočna,
Devica milostljiva,
Devica verna,
Podoba pravice,
Devica Marija, ti si mati duhovnikov.
Sedež modrosti,
Prosi Jezusa, da bi se v tem (ali: priZačetek našega veselja,
hodnjem) letu veliko fantov in deklet
Posoda duhovna,
odločilo za duhovni poklic.
Posoda častivredna,
Sledijo litanije Matere Božje ali pa de- Posoda vse svetosti,
setka rožnega vence s skrivnostjo: Ki Roža skrivnostna,
Stolp Davidov,
je Svetega Duha poslal.
Stolp slonokoščeni,
Gospod, usmili se, - Gospod, usmili se Hiša zlata,
Skrinja zaveze,
Kristus, usmili se,
Vrata nebeška,
Gospod, usmili se,
Zgodnja danica,
Kristus, sliši nas,
Zdravje bolnikov,
Kristus, usliši nas,
Pribežališče grešnikov,
Bog Oče nebeški, - usmili se nas
Tolažnica žalostnih,
Bog Sin, Odrešenik sveta,
Pomoč kristjanov,
Bog Sveti Duh,
Kraljica angelov,
Sveta Trojica, en sam Bog,
Kraljica očakov,
Sveta Marija - prosi za nas
Kraljica prerokov,
Sveta Mati Božja,
Kraljica apostolov,
Sveta devic Devica,
Kraljica mučencev,
Mati Kristusova,
Kraljica spoznavalcev,
Mati Cerkve,
Kraljica devic,
Mati milosti Božje,
Kraljica vseh svetnikov,
Mati prečista,
Kraljica brez madeža izvirnega greha
Mati brezmadežna,
spočeta,
Mati nedolžna,
Mati deviška,
Kraljica v nebesa vzeta,

Gospod Jezus, dobri pastir! Daroval si
svoje življenje, da bi ga vsi imeli v izobilju. Podari bogastvo svojega življenja
vsem ljudem, posebej fantom in dekletom, ki jih kličeš v svojo službo. Razsvetljuj jih pri odločitvi, pomagaj jim v
težavah, ohranjaj njihovo zvestobo, da
bodo velikodušno in pogumno kakor ti
darovali svoje življenje za to, da bi tudi
drugi imeli življenje.
Amen.
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Kraljica presvetega rožnega venca,
Kraljica družine,
Kraljica miru,
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.
Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta
Božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas
vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in
blagoslovljena Devica, naša Gospa,
naša srednica, naša besednica! S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu
nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči.
Prosi za nas, sveta Božja Porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
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Hvaljena bodi njegova predragocena Kri.
Hvaljen bodi Jezus v najsvetejšem oltarnem Zakramentu.
Hvaljen bodi Bog Sveti Duh Tolažnik.
Hvaljena bodi vzvišena Mati Božja, presveta Devica Marija.
Hvaljeno bodi nje sveto in brezmadežno spočetje.
Hvaljeno bodi njeno slavno vnebovzetje.
Hvaljeno bodi ime Device in Matere
Marije.
Hvaljen bodi njen prečisti ženin sveti
Jožef.
Hvaljen bodi Bog v svojih angelih in
svetnikih.

Pesem:
Vse duhovne, o Marija Mati, sprejmi v
milostno srce.
Naše duše vedno jih težijo, naši grehi
jih skrbe.
O Marija, o Marija, milostno imaš srce!
Molimo. Gospod Bog, vedno naj se ve- Prosi Sina, naj usliši njih molitve in
selimo zdravja na duši in na telesu. Na prošnje.
priprošnjo svete Device Marije nas reši
zemeljskih bridkosti in nam daj uživati Povabilo: Odloči se, da boš en mesec,
nebeško veselje.
en teden ... molil npr. po eno zdravoPo Kristusu, našem Gospodu. Amen.
marijo za duhovne poklice. Premisli o
Blagoslov z Najsvetejšim, če molitev
vodi duhovnik ali diakon.

kakšni preizkušnji, ki te čaka prihodnji
teden. Daruj to preizkušnjo za nove duhovne poklice.

Bog bodi hvaljen.
Bog bodi hvaljen.
Hvaljeno bodi njegovo sveto ime.
Hvaljen bodi Jezus Kristus, pravi Bog
in pravi človek.
Hvaljeno bodi ime Jezusovo.
Hvaljeno bodi njegovo presveto Srce.
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