PRIDITE, MOLIMO
Pesem ob izpostavitvi: Luč si za svet (ali Slavi Boga)

Molitev (voditelj):
Ljubi Jezus, tu pred teboj, ki si resnično navzoč pod podobo kruha,
častimo te, slavimo te in se ti zahvaljujemo za tvojo neizmerno ljubezen, ki te je nagnila, da si postal eden izmed nas. Tvoj ljubeči pogled
spremlja stisko človeštva; številne, ki tavajo brez upanja in cilja, tudi
številne mlade, ki se utapljajo v posvetnosti in omamljanju, a v vsem
tem ne morejo potešiti lakote svojega srca. Daj, da spoznajo, da si ti
edini Odrešenik, da si Luč življenja in poslednji smisel. V svoji usmiljeni ljubezni kličeš tudi nas, da bi bili glasniki veselega oznanila; da si
prišel med nas, živel naše življenje, vzel nase tudi vse naše trpljenje
in že premagal greh ter zlo. Kličeš nas, da bi kot tvoja Mati odprli svoje
srce in se ti popolnoma darovali.
Božja beseda: Gospodovo oznanjenje (Lk 1,26-38)

Kratka tišina (1 min)

Meditacija

Voditelj: V Duhu stopim v Marijino hišo v Nazaret. Opazujem Marijo, kaj premišljuje med tem, ko jo preseneti angelov obisk. Poslušam angelov pozdrav: »Veseli se milosti polna, Gospod je s teboj.«
Zazrem se v Marijino lepoto, premišljujem njeno obdarovanost in
skupaj z njo odprem svoje srce »moči Najvišjega«, tej reki milosti, ki
se po njej izliva tudi name. Prosim, da se kot v njej tudi v meni učloveči Jezus in prevzame vse moje sposobnosti, da morem kot ona
tudi jaz izreči svoj da: »Zgodi se mi po tvoji besedi«. Gospod, uporabi me po svoji volji, naj bom tudi jaz glasnik tvoje ljubezni in tvojega usmiljenja.
Tišina (15 min)

Pesem: Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum (2X).

Prošnje

Voditelj: Ljubi Jezus, v svoji usmiljeni ljubezni nas vabiš: »Pridite k
meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek.« V
zaupanju v tvoje neskončno usmiljenje, ki se razliva na vse človeštvo, te prosimo:
Izmenjaje bralec 1/2

- Za naše družine, naj bodo po vzoru svete družine svetišče tvoje
navzočnosti; naj se med seboj ljubijo in bodo odprte za sprejemanje življenja! Vsi: Magnifikat (1x).

- Za mlade v odločanju, da bi v svojem iskanju začutili veselje in
odgovornost poklicanosti in se odzvali tvojemu klicu! Vsi: Magnifikat (1x).

- Za posvečene, prosimo te za vse, ki so že odgovorili tvojemu
klicu v posvečenem življenju; naj bodo glasniki tvojega usmiljenja
in prinašalci tolažbe in miru! Vsi: Magnifikat (1x).

- Za neverne, za vse, ki te še ne poznajo in v sebi čutijo lakoto po
lepoti, dobroti; naj se odprejo tvoji usmiljeni ljubezni in zaživijo
polnost življenja! Vsi: Magnifikat (1x).

- Za osamljene, bolne in trpeče, naj v tebi najdejo zatočišče, moč
in tolažbo! Vsi: Magnifikat (1x).
- V tišini dodamo še svoje prošnje. Vsi: Magnifikat (1x).

Vsi: Jezus, rodila te je Božja ljubezen. Zaradi nje si živel, trpel in
umrl za slehernega človeka. Od nas želiš, da ljubimo, kot ljubiš ti,
Očeta ter njegovo voljo in vsakega bližnjega brez izjeme. Prosimo
te, daj nam moči, da postanemo orodje tvojega usmiljenja. Amen.

(Iz konstitucij Družine Kristusa Odrešenika)

Pesem: Izvir si, Jezus, žive vode, napolni s Svetim Duhom nas!
Naj moje bo srce kot tvoje, ljubezen tvoja v njem gori!
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Rožni venec Božjega usmiljenja

Voditelj: Za vse naše prošnje in tiste, ki so neizrečene, molimo
Rožni venec Božjega usmiljenja.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje
kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Vsi:
Daj nam danes.
Voditelj: Zdrava, Marija. Vsi: Sveta Marija.

Voditelj: Verujem v Boga Očeta. Vsi: Verujem v Svetega Duha,
sveto katoliško Cerkev >

Vsi: Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo
svetnikov; odpuščanje grehov; vstajenje mesa in večno življenje.
Amen.

Voditelj: (pri Zdrava Marijah)
Po njegovem prebridkem trpljenju – Vsi: usmili se nas in vsega
sveta (10x).

Na koncu zadnje desetke:
Voditelj: Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni – Vsi: usmili se nas
in vsega sveta (3x).
Pesem: Izvir si, Jezus, žive vode (glej zgoraj)

Posvetilna molitev
Voditelj:
Pridružimo se posvetilni molitvi sester Družine Kristusa Odrešenika:

Vsi:

Marija, Srednica milosti,
ki si svetu dala Odrešenika in z njim sodelovala pri odrešenju človeštva,
naj s tvojo pomočjo kot živ ud mističnega Kristusa
tudi jaz sodelujem pri njegovem odrešilnem delu.
V ta namen hočem posvečevati svoje poklicno delo
in z ljubeznijo nositi vse težave vsakdanjega življenja.
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Mati Odrešenikova,
usposobi moje srce za prestol Kristusa Kralja.
Tako naj vlada v meni, da bodo njegovo moč čutili
in ga ljubili vsi okrog mene.
Pomagaj mi, da se ne bom bala trpljenja in ponižanja,
in bom pogumno hodila s Kristusom
po poti ljubezni do popolne daritve.

Devica Brezmadežna,
s tvojo pomočjo želim čista in neomadeževana
živeti med svetom ter mu prinašati luč in veselje.
Pozabiti hočem nase in živeti za druge.
S posebno ljubeznijo želim služiti
tvojim najbolj stiskanim in zatiranim otrokom
kot Kristusovim in svojim bratom.
Nauči me ponižne in velikodušne ljubezni
do Boga v bližnjem.

Moja Mati,
s Kristusom, ki je sebe in vse bogastvo svojega zasluženja
položil v tvoje roke,
sprejmi tudi mene z vsem, kar sem in kar imam.
Izroči me svojemu Sinu, naj razpolaga z menoj po svoji volji.
Amen.
Opomba: glede na čas se lahko zmoli samo 1. in 4. »kitica«
(Marija, srednica milosti in Moja Mati).

Pesem: Molim te ponižno
Blagoslov z Najsvetejšim

Pesem: Ti naša mati ljubljena

Opomba: Celotno besedilo s pesmimi najdete na
http://cdp.nadskofija-maribor.si/ Molitev - Molitvene ure
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Priloga Novi rasti 5/2015, pripravile sestre Družine Kristusa Odrešenika

