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MOLITVENA URA
ZA NOVE DUHOVNE POKLICE
IN ZVESTOBO POKLICANIH
Pesem: Oče naš nebeški, móli rod človeški …
Oče naš nebeški, moli rod človeški,
posvečeno bodi tvoje ime povsodi!
Kralj naš večni bodi, tvoja volja vodi,
kakor nebeščane, tudi nas zemljane!
Daj nam vsak dan kruha, za telo in duha!
Oče vse dobrote, zabi naše zmote!
Bratom odpustimo, dobro jim želimo.
Gasi strasti plamen, zla nas varuj, amen!
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Gospod Jezus Kristus, tvoji učenci so te prosili, da jih naúči moliti. Tudi mi te
prosimo enako. In želimo slišati besede, ki si jih izrekel svojim učencem, da
bomo ob njih lahko premišljevali in te prosili, da bi te čim več mladih slišalo in
odgovorilo s svojim življenjem na tvojo ljubezen ter bi zvesto hodili za teboj.

Božja beseda iz Mt 6,6-15:
Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in môli k svojemu Očetu, ki
je na skrivnem. In tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Pri molitvi pa ne
blebetajte kakor pogani; mislijo namreč, da bodo uslišani, če bodo veliko govorili. Ne postanite jim podobni, saj vaš Oče ve, česa potrebujete, preden ga
prosite. Vi torej molíte takóle: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje
ime. Pridi tvoje kraljestvo. Zgôdi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh; in odpústi nam naše dolge, kakor smo
tudi mi odpustili svojim dolžnikom; in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši
nas hudega. Če namreč odpustite ljudem njihove prestopke, bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil. Če pa ljudem ne odpustite, tudi vaš Oče ne bo odpustil vaših prestopkov.
Nekaj minut tišine.
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Oče naš: Gospod Jezus Kristus, tako globoko si se ponižal in se pobratil z
nami, nizkimi in revnimi bitji, da si svojega Očeta dal tudi nam za našega
Očeta in da si svojo prošnjo pridružil naši prošnji. S svojim Očetom si nam
dal vse, kar nam je mogoče dati, saj je tvoj Oče boljši od vseh očetov na
svetu, kajti v njem je polnost vsega dobrega.
Ki si v nebesih: Zelo pomembno je za nas, da se dokopljemo do resnice, da
ti, Gospod, bivaš v nebesih, da bivaš povsod – in da bivaš tudi v človekovi notranjosti. Prosimo te, nauči nas zapreti se v mala nebesa naše duše, kjer
bivaš ti, Stvarnik nebes in zemlje. Nauči nas gledati in moliti le tebe.

Zmolimo očenaš.
Pesem: Molim te ponižno, skriti Bog nebes, ki v podobi kruha tajno bivaš res …
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 utopím.
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.
Posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo: Kolikokrat bi raje prosili za kaj drugega kot za božje kraljestvo! Zato nas ti, Božji Sin, učiš, kaj je
prvo in najpomembnejše – vse drugo nam je potem navrženo. Že tu nam
daješ svoje kraljestvo, saj te sicer v svoji revščini ne bi mogli spoznati in tudi
ljubiti ne. Spoznavamo pa te, Gospod, v molitvi, ki je prijateljski pogovor s
teboj, za katerega vemo, da nas ljubiš. Tvoja živa prisotnost in naše svobodno vstopanje v odnos s teboj in z brati je Božje kraljestvo na zemlji.
Zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji: Kaj pa je tvoja volja, Oče?
Odgovor je tvoj Sin, Jezus Kristus, ki je razodel tvojo neizmerno ljubezen do
nas. Tvoja volja za nas je, da ohranjamo v sebi zavest o tej ljubezni, ne glede
na to, kaj vse nam življenje prinese. Tudi težkega. Pomagaj nam, Gospod,
vedno in v vsakem položaju življenja tebe spraševati, kaj naj storimo. Prosimo
te, daj nam spoznati, kako zaupati v tvojo ljubezen, in kako iti naprej.
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Zmolimo očenaš.
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Pesem: O, Srce Božje, slišim tvoj glas …

1. O, Srce Božje, slišim tvoj glas
iz hiše svete k sebi vabiš nas.
Glej, Srce sveto, za nas krvavi,
ogenj v njem plameni.

Odpev: Slava tebi, o rešitelj moj.
Križ nositi hočem za teboj.
Jezus premili, bodi pri nas
zdaj in poslednji čas.
2. Tebi živeti srčno želim,
zate o Jezus, vdano naj trpim.
Srce presveto umiri me ti,
v boju mi daj moči.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh: Bog Oče, ti dobro veš, kaj potrebujemo,
še preden te prosimo. Veš, da potrebujemo kruha za telo. Predobro pa tudi
veš, da ne živimo samo od kruha ampak od tvoje Besede. Poznaš našo slabost, da nam je težko vztrajati v zavedanju tvoje ljubezni in v zaupanju vate.
Zato želiš na otipljiv način v kruhu obhajila ostajati z nami. In tvoj Sin Jezus
Kristus te skupaj z nami prosi, da nam vsak dan dajaj – tudi danes – tega
kruha Božje ljubezni, ki nosi v sebi izpolnitev tvoje Božje obljube za nas:
večno življenje.
In odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom:
Potem ko smo ti Gospod iskreno izrekli Zgodi se tvoja volja in smo dopustili,
da nas ti oblikuješ po sebi, smo že vse vsem odpustili ali vsaj trdno sklenili,
da hočemo s tvojo pomočjo to storiti. Odpustiti vsako še tako hudo krivico, ki
nam je bila storjena. To je dokaz resnične kakovosti naše molitve in naše
medsebojne ljubezni ter tvojega Božjega kraljestva med nami. To želiš in pričakuješ od nas ti, ki si naš Gospod. Jezus Kristus, sin živega Boga, usmili se
nas, grešnih!

Zmolimo očenaš.
Pesem: Usmiljeni Jezus, ozri se na me …
Usmiljeni Jezus, ozri se na me,
iskrene se dvigajo k tebi želje.
Naj ljubim srčno le tebe samo,
ki svoje razkrivaš srce mi lepo.
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In ne vpelji nas v skušnjavo: Edino orožje proti skušnjavam in zlu je naša ponižnost. Zavest, da sami ne zmoremo premagovati slabega z dobrim, sovraštva z ljubeznijo, smrti z življenjem. Da to zmore samo Gospod v nas, če mu
pustimo. Prosimo te, Gospod, za ponižnost. Da bi v porazih ne pozabili, da
nas ti dviguješ in varuješ in nam daješ moč; da bi ne pozabili, da se moramo
samo obrniti k tebi. In da bi v zmagah ne postali ošabni, da bi ne pozabili nate
in si ne mislili, da smo iz svoje moči zmogli biti krepostni.
Temveč reši nas hudega, amen: Vsega hudega nas rešuješ, Gospod, v svoji
ljubezni. Na nas pa je, da v tvojo ljubezen vstopimo s svojim življenjem in ti
odgovorimo z ljubeznijo: kdor namreč tebe resnično ljubi, ljubi vse dobro,
hoče vse dobro, pospešuje vse dobro, hvali vse dobro, se vedno druži z dobrimi, jih podpira in brani; ljubi le resnico in kar je resnično ljubezni vredno.

Zmolimo očenaš.
Pesem: Božje milostno srce, k tebi dvigamo roke …
Povabilo: Ta mesec se bom trudil zavestno moliti očenaš in premišljevati, kaj
izgovarjam. To bom daroval v blagor svoje duše, za nove duhovne poklice in
za zvestobo že poklicanih.
Zmolimo zdravamarija.
Pesem: O Marija, naša ljuba mati … (2. in 3. kitica)
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!
Prosi Sina, naj usliši njih molitve in prošnje.
Naše starše, o Marija Mati, sprejmi v milostno srce!
Ti jim vračaj, ti obilno plačaj, noč in dan za nas skrbe.
O Marija, o Marija, materno imaš srce!
Tvoji smo sinovi hčere, k tebi srca hrepene.
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