Nrast_03_2015_priloga:Layout 1

12.6.2015

16:54

Page 3

MOLITVENA URA
ZA NOVOMAŠNIKE in NOVE DUHOVNE POKLICE
Pesem: Moj Jezus, Rešitelj (On Živi, str. 52)

Jezus, zahvaljujemo se ti, da si navzoč tu, med nami, v Najsvetejšem zakramentu. Prišel si med nas, da bi nam prinesel odrešenje. To lahko okušamo, ko nam podarjaš mir in veselje, nam daješ moč, da se lahko odpiramo
ljudem in jih ljubimo. Po tvojem daru Svetega Duha je mogoča edinost med
nami, brati in sestrami. Bratsko občestvo je velika sreča, ki ga lahko živimo
tu, na zemlji, če se zanj odločimo in prepustimo, da nas vodi Gospodov Duh.
Vedno bolj se usposabljamo za krepost ljubezni: ljubiti in biti ljubljeni znotraj
skupnosti, kjer si ti Gospod sam navzoč.
Sredi skupnosti, občestva, kjer se tvoji učenci in učenke ljubimo med seboj,
raste tudi želja po darovanju svojega življenja za Božje kraljestvo. V takem
vzdušju so mladi odprti za iskanje svoje poti z Gospodom in se odločajo za
globljo povezanost z njim.
Pesem: Kjer dobrota je, ljubezen, kjer dobrota je, tam prebiva Bog.
(Taizé) (lahko večkrat ponovimo)

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 17,20-26)
Tisti čas je Jezus povzdignil oči proti nebu in molil: »Sveti Oče, ne prosim
samo za svoje učence, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame, da bodo vsi eno, kakor ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bodo tudi
oni v nama eno, da bo svet veroval, da si me ti poslal. In jaz sem jim dal
slavo, ki si jo dal meni, da bodo eno, kakor sva midva eno: Jaz v njih in ti v
meni, da bodo popolnoma eno, tako bo svet spoznal, da si me ti poslal in da
sem jih ljubil, kakor si ti mene ljubil. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, katere si
mi dal, z menoj tam, kjer sem jaz: da bodo gledali mojo slavo, ki si mi jo dal,
ker si me ljubil pred začetkom sveta.
Pravični Oče! Svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal; in ti so spoznali, da
si me ti poslal. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, da
bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih, in jaz v njih.«
Sledi nekaj trenutkov tišine.

Nrast_03_2015_priloga:Layout 1

12.6.2015

16:54

Page 4

Jezus, ti živiš popolno edinost z Očetom, popolno ljubezen z njim. Za svoje
učence prosiš enako, da bi bili v edinosti s teboj in s tvojim Očetom, kakor
tudi med seboj. To je mogoče samo, ko resnično podarimo svoja srca tebi,
ko ti pustimo, da jih ti oblikuješ po svojem srcu.
Ta edinost med nami je veliko znamenje, po katerem se svet lahko odpre
evangeliju in veruje v Jezusa Kristusa. Jezus sam je rekel: »Po tem bodo vsi
spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.« (Jn 13,35).
Gospod Jezus, prosimo te, da nam daš edinost med nami. Samo tako okolje je spodbuden kraj, kjer se mlad človek lažje in bolj z veseljem odloča za
pot za teboj.
Vsem, ki se pustijo nagovoriti Jezusu in zaživeti v njegovi bližini, je dano gledati Božjo slavo. Postanejo duhovni ljudje. Dan jim je notranji uvid, prave
duhovne oči, da vidijo Boga. Tukaj, na zemlji, vidijo tudi njegova dela, ki ostajajo površnemu človeku nevidna.
Jezus, pomagaj nam vsem, da stopimo v globlji odnos s teboj. Naj zaslišimo
tvoje Besede, navdihe tvojega Duha, naj spoznamo lepoto Božjega načrta
za nas in naj se bolj zavzeto odločimo zate.
Sledi nekaj trenutkov tišine.

Pesem: Izvir žive vode (On Živi, str. 190)

Prosimo Svetega Duha, da prevzame in navdihne letošnje novomašnike, da
bodo ponižni Jezusovi služabniki in poslušni vzgibom Svetega Duha – za
njihovo osebno pot, kakor tudi za vse tisto, kar hoče Duh sporočiti Cerkvam
danes.
Gospod, naj bodo naši novomašniki prosojni in pristni v svojem življenju,
predani oznanjevalci Božje Besede in dobri do ljudi. Jezus, brani jih pred zapeljivimi pastmi tega sveta. Daj jim moč, da se ti bodo popolnoma posvetili
in ti ostali zvesti. Naj iščejo primeren način, kako se približati najbolj ubogim
v tem svetu, in kako ogreti za vero tiste, ki so najbolj oddaljeni od Boga. Prosimo te za njihovo veselje in gorečnost v vsem njihovem delu!
S pesmijo kličimo Svetega Duha in mu priporočimo letošnje novomašnike.
Naj jih vodi Duh ljubezni, da bodo mogli izpolniti njihovo veliko življenjsko
poslanstvo.
Pesem: Jezus, ti obljubil si Svetega Duha njim,
ki prosijo, o Bog, ogenj tvoj naj svet spremeni,
svoje življenje dajem ti.
(On Živi, str. 125) (lahko večkrat ponovimo)
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MOLITEV ZA NOVOMAŠNIKE
Vsemogočni Bog, pri zadnji večerji je tvoj Sin apostolom zaupal službo duhovništva. Vedno znova jim pridružuješ nove delavce v svojem vinogradu.
Tako tudi letos naklanjaš Cerkvi na Slovenskem nove delivce svetih skrivnosti. S svojim ljubeznivim pogledom si se ozrl na nas in jih poklical v duhovniški poklic. V globini svojega srca so začutili tvoje blágo, a tako močno
povabilo: »Hodi za menoj!« Prosimo te za vse letošnje novomašnike.
Jezus, dobri pastir, ohrani jih v zavetju svojega Srca, da jim nihče ne bo
mogel škodovati. Podari jim goreče in veselo srce za oznanjevanje evangelija. Očiščuj in posvečuj njihova življenja, da bodo predano služili tebi in vsem
ljudem. Naj rastejo v ljubezni do tebe in ti ostanejo vedno zvesti, ki živiš in
kraljuješ vekomaj. Amen.
Pesem: Ti si spremenil (On Živi, str. 102)

Molitev lahko zaključimo z desetko rožnega venca
(Ki si Svetega Duha poslal).
Pesem: Marija, prelepo bitje (On Živi, str. 166)

NOVOMAŠNIKI 2015
Škofija Koper

Nova maša: 5. julij ob 10.00
Geslo: Veselite se v upanju, potrpite v stiski, vztrajajte v molitvi (Rim 12,12).
Nadškofija Ljubljana

Nova maša: 5. julij ob 14.00
Geslo: Kdor jé ta kruh, bo živel vekomaj (Jn 6,58).

Nova maša: 28. junij ob 10.00
Geslo: Credo.

Nova maša: 28. junij ob 10.00
Geslo: Jaz sem vas izvolil.
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Nova maša: 8. junij ob 15.00
Geslo: Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta,
da kdo dá življenje za svoje prijatelje (Jn 15,13).

Nova maša: 5. julij ob 10.00
Geslo: Jezus, zaupam vate!
Nadškofija Maribor

Nova maša: 5. julij ob 10.00
Geslo: Slavim te, Oče (Mt 11,25).
Škofija Murska Sobota

Nova maša: 12. julij ob 10.00
Geslo: Marija, vate zaupam.
Kapucin

Nova maša: 12. julij ob 10.00
Geslo: Ljubezen nikoli ne mine (1 Kor 13,8).
Minorit

Nova maša: 26. julij ob 10.00
Geslo: Ne jaz, ampak Bog.
Jezuit

Nova maša: 5. julij ob 10.00
Geslo: Če Gospod ne zida hiše,
jo zaman zidajo zidarji (prim. Ps 127,1).
Kartuzijan

Posvečenje bo 12. junija ob 10.00 v stari gotski cerkvi Kartuzije Pleterje
dostopno vsem, nova maša pa bo naslednji dan v ožjem krogu samostanske
družine.
Geslo: To je kri zaveze, ki vam jo je Bog zapovedal ...
brez prelitja krvi ni odpuščanja (Heb 9,20.22).
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