MOLITVENA URA
ZA DUHOVNE POKLICE
Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi:

Amen.

Voditelj: Gospod Jezus je rekel svojim učencem: »Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce
na svojo žetev« (Mt 9,37-39). Podobno kot Jezus tudi mi v današnjem času občutimo stisko zaradi pomanjkanja duhovnih
poklicev.

Bralec1: Stisko duhovnih poklicev občutijo tudi ženske in moške redovne
skupnosti. Če ni redovnih poklicev, je v krizi tudi poslanstvo posameznih skupnosti. V odlokih 34. generalne kongregacije
Družbe Jezusove je zapisano: »Brez novih poklicev Družba Jezusova ne more izpolniti svojega poslanstva,« kongregacija
zato poziva vse sobrate, »da si močno prizadevajo za pridobitev novih poklicev.«
Bralec 2: V nadaljevanju isti dokument pravi: »Poklic je nedvomno Božji
dar in noben človeški trud ne more nadomestiti delovanja Duha.
Vendar se Bog poslužuje človeških sredstev. Vsak jezuit, vsaka
jezuitska skupnost se mora zavedati, da je soodgovoren za to,
ali bo naša družba v prihodnosti izvrševala svoje poslanstvo.«

Bralec 3: Eno od najpomembnejših sredstev za rast duhovnih poklicev
je molitev. Jezus nas spodbuja: »Prosíte in vam bo dano! Iščite
in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti vsak, kdor
prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo«
(Mt 7,7-8). To velja za vse dobre stvari, za katere prosimo Gospoda, še toliko bolj za redovniške, duhovniške in misijonarske
poklice.

Voditelj: Drage sestre in bratje, povabim vas, da skupaj zmolimo del
psalma štirideset, ki govori o tem, kako Bog rešuje, navdihuje
in spodbuja, da izpolnimo njegovo voljo.

Bralec 1: Trdno sem upal v Gospoda,*
sklonil se je k meni in uslišal moje vpitje.

Vsi:

Potegnil me je iz gnojne jame,*
dvignil me je iz blatne mlakuže.

Bralec 1: Moje noge je postavil na varno*
in utrdil moje korake.
Vsi:

Navdihnil mi je novo pesem Gospodu,*
hvalno pesem našemu Bogu.

Bralec 1: Žrtev in daritev nisi hotel,*
odprl pa si mi ušesa, da te poslušam.
Vsi:

Daritve za greh nisi terjal;*
tedaj sem rekel: »Glej prihajam.«

Bralec 1: Prihajam, da izvršim tvojo voljo,*
kot je pisano o meni v tvoji knjigi.

Vsi:

Spolnjevati hočem tvojo voljo,*
tvojo postavo nosim v svojem srcu.

Bralec 1: Tvojo svetost bom poveličeval na velikem zboru;*
Gospod, ti sam veš, da ne bom molčal.

Vsi:

Slava Očetu in Sinu*
in Svetemu Duhu.

Bralec 1: Kakor je bilo v začetku,*
tako sedaj in vselej in vekomaj. Amen.
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Voditelj: Gospod tudi danes kliče. Glede na to, da je na svetu vedno več
ljudi in vedno več potreb, kliče še veliko bolj. Marsikdo sliši Božji
glas, pa nima dovolj moči, da bi se odločil in stopil na pot. Ovirajo ga razni strahovi in pomisleki. Podobne težave je imel tudi
prerok Jeremija (Jer 1,4-10).

Bralec 2: Gospod je govoril preroku Jeremiji: »Preden sem te upodobil v
materinem telesu, sem te poznal; preden si prišel iz materinega
naročja, sem te posvetil, te postavil za preroka narodom.« Jeremija pa je rekel: »Oh, Gospod BOG, glej, ne znam govoriti,
ker sem še deček.« A GOSPOD mi je odgovoril: »Nikar ne govôri: deček sem; kajti h komur koli te pošljem, boš šel, in kar koli
ti ukažem, boš govoril. Nikar se jih ne boj, saj sem jaz s teboj,
da te rešujem, govori GOSPOD.«
Bralec 3: Jeremija v nadaljevanju poroča: »Potem je GOSPOD iztegnil
svojo roko in se dotaknil mojih ust; GOSPOD mi je rekel: 'Glej,
svoje besede polagam v tvoja usta. Glej, postavljam te ta dan
nad narode in kraljestva, da ruješ in podiraš, da uničuješ in
rušiš, da zidaš in sadiš.'«

Voditelj: Čeprav je bilo Jeremija strah in je našel kopico izgovorov, se je
vendarle odzval na Gospodovo povabilo. Ni računal nase
ampak na Gospoda. Vedel je: »Če me je Gospod poklical, mi
bo dal tudi dovolj milosti, da bom izpolnil njegovo poslanstvo.«
Bog ljudi ne pošilja na pot praznih rok. Vsakemu da dovolj milosti, ki jo potrebuje za poslanstvo, v katero je bil poklican.

Pesem: Kristus stoji pred nami, vabi na delo nas,
trte so obložene, zrel je pšenični klas.
Pojdite tudi vi v moj vinograd; pojdite tudi vi v mojo žetev.
Kje ste, oznanjevalci Kristusovih besed,
kliče vas domovina, kliče vas širni svet.
Pojdite tudi vi 
Bratovska naj molitev dviga se do neba,
naj vsem ljudem zasveti luč evangelija.
Pojdite tudi vi 
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Voditelj: Molitev potrebujejo tisti, ki se še niso odločiti, tisti, ki so se že,
in tisti, ki se še bodo. Kajti, »če GOSPOD ne zida hiše, se
zaman trudijo z njo njeni graditelji«, pravi psalmist (Ps 127,1).
Zato zaupno prosimo Gospoda.

Bralec 1: Dobri Gospod, hvala ti za našega papeža Frančiška. Hvala ti za
njegov zgled evangelijskega življenja. Prosimo te, da bi tudi mi
živeli po evangeliju.
Vsi:

Prosimo te, usliši nas.

Vsi:

Prosimo te, usliši nas.

Vsi:

Prosimo te, usliši nas.

Vsi:

Prosimo te, usliši nas.

Vsi:

Prosimo te, usliši nas.

Bralec 2: Nebeški Oče, hvala ti za naše škofe. Hvala ti za njihovo prizadevanje in skrb. Daj jim pastoralno iznajdljivost, da bodo čim
več ljudi pripeljali k tebi.

Bralec 3: Sveti Bog, hvala ti za vse redovnice in redovnike, ki živijo posvečeno življenje. Daj jim veselo in sproščeno srce, da bodo čim
več mladih navdušili zate.

Bralec 1: Hvala ti, Gospod, za vse letošnje novomašnike, ki so velikodušno odgovorili na tvoj klic. Naj jim nikoli ne ugasne začetni žar
oznanjevanja.
Bralec 2: Zvesti Bog, hvala ti za vse pokojne duhovnike, redovnike, redovnice in misijonarje. Daj jim uživati polnost veselja pri sebi.
Vsi
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Oče naš. Zdrava Marija. Slava Očetu.

(Na koncu molitvene ure voditelj, če je duhovnik, podeli blagoslov.)
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