Molitvena ura

za letošnje novomašnike in nove duhovne poklice
Izpostavimo Najsvetejše

Pesem: Nizko se kristjani (HG 282)

Nizko se, kristjani, priklonimo,
živo vero v srcu obudimo;
najsvetejši Zakrament je pred očmi:
Jezusa Telo in Kri.

Jezus, ti si naša vsa dobrota,
kdor te nima, je zares sirota.
Vsako noč želim pod tvojim varstvom spat,
vsako jutro s tabo vstat.

Voditelj:
Vsi:
Voditelj:
Vsi:
Voditelj:
Vsi:

Jezus, ti si za nas kri prelival,
ti si naše grešne duše umival.
Ljubim, srčno ljubim tvojo sveto stran,
tvojih pet krvavih ran.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Hvaljeno in češčeno naj vedno bo!
Presveto Rešnje telo.
Zdaj in vekomaj.
Amen.

Molimo za novomašnike

B1: Tudi letos je Bog naklonil Cerkvi na Slovenskem nove duhovnike. Petnajst fantov je izreklo svoj življenjski »DA« Božjemu klicu, ki jih je poklical v duhovniško službo.
Vsi: Gospod, hvala ti za letošnje novomašnike. Hvala, da si jih poklical.
Hvala, da nam tudi letos naklanjaš nove oznanjevalce tvojega
usmiljenja in delivce tvojih zakramentov.
B1: Človek je bitje, ki poleg telesne in materialne spodbude, lepe besede in
dobrega zgleda potrebuje tudi duhovno podporo. Poklicani smo, da drug
drugega podpiramo z molitvijo, žrtvijo in z dobrimi deli, ki jih darujemo
drug za drugega. Darujmo to molitveno uro za naše novomašnike, da
bi bili zvesti in stanovitni v svojem duhovniškem poklicu. Nam pa pomagaj, da bomo radi molili zanje in darovali svoje žrtve za njihovo plemenitost.

Kratka tišina

B2: Prosimo za letošnje novomašnike, da bi bili dobri, zvesti in plemeniti duhovniki po Jezusovem srcu.

Gospod, daj jim trdno vero, ki bo imela svoj močan temelj v tebi. Naj bo
njihova vera trdna vez med teboj in njimi, da bodo lahko svetli pričevalci
v svetu.
Vsi: Naj njihova vera tako žari, da bo prepričala in prežarila vse, h katerim jih pošiljaš kot svoje pričevalce. Naj oznanjajo, da si ti pravi
stvarnik in odrešenik vseh ljudi.
B2: Gospod, napolni njihova srca z upanjem. Samo ti imaš odgovore na najgloblje upanje in hrepenenje vsakega človeka, saj si ti naš stvarnik, ki
nas najbolje poznaš.
Vsi: Naj bodo svetilniki tvojega upanja v današnjem svetu, ki je pahnjen v brezno brezupa kulture smrti. Naj bo njihovo pričevanje takšno, da bodo vsi, h katerim jih pošiljaš, počasi prišli iz tega
temnega brezna, ki človeka omejuje in pušča tako praznega.
B2: Napolni njihova srca s svojo ljubeznijo. Najprej z ljubeznijo to tebe. Ljubezen do tebe naj bo v njihovih srcih ogenj, ki naj nikoli ne ugasne,
ampak le raste in se krepi, da bo prežaril vsa srca tistih, h katerim bodo
poslani kot tvoji pričevalci.
Vsi: Naj bodo njihova srca tudi polna ljubezni do bližnjega. Naj v vsakem človeku vidijo svojega brata in sestro. To je najlepši zgled in
največje pričevanje v svetu, saj bodo tako izpolnjevali tvojo največjo in najlepšo zapoved: ljubi svojega Boga in svojega bližnjega
kakor sam sebe.
B2: Božja mati Marija, sprejmi letošnje novomašnike v svoje materinsko
srce, ki je vedno odprto za tvoje otroke.
Vsi: Varuj jih vseh nevarnosti stranpoti, ki jim grozijo na njihovi življenjski poti. Sprejmi jih pod plašč svojega materinskega varstva,
saj bodo tam gotovo najbolj varni.

Za letošnje novomašnike zmolimo desetko rožnega venca:
Ki si ga Devica v templju našla.
Prosimo in molimo za nove duhovne poklice
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B1: Jezus, rekel si: »Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev.«
Vsi: Vabiš nas, naj te v svojih potrebah in stiskah prosimo in naj se ne
naveličamo.

B1: »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.
Vsi: Zaupamo v tvoje obljube in s ponižno prošnjo trkamo na tvoje
Božje srce.
B1: Pošlji nove delavce na svojo žetev, saj sam veš, da je žetev velika in
obilna, delavcev, ki bi vzgajali in želi, pa premalo.
Vsi: Naj bodo srca tistih, ki jih kličeš v duhovniški, redovniški in misijonarski poklic, odprta za tvoje povabilo.
B1: Prosimo, daj nam tiste, ki bodo vzgajali naša srca, da bodo bolj podobna
tvojemu presvetemu srcu. Daj nam delivce tvojih zakramentov, ki nas
duhovno krepčajo, da lahko vztrajamo na poti k tebi.
Vsi: Priporočamo ti predvsem tiste, ki so že začutili tvoj klic v svojem
srcu.
B1: Daj jim moči, da bodo premagali vse ovire, ki so jim postavljene na pot.
B2: Vsem tistim, ki nasprotujejo njihovi odločitvi, da bi ti služili, daj razumevanje in pravo vero, da bodo njihovo odločitev velikodušno sprejeli ter
jih na poti duhovnega poklica spremljali in podpirali.
Vsi: Vemo, da naši človeški načrti večkrat niso v skladu s tvojim Božjim načrtom.
B2: Daj nam, Gospod, milost in pravo spoznanje, da se bomo vedno ravnali
po tvojih načrtih in sklepih, kljub temu, da jih večkrat ne razumemo.
Pesem: Vse duhovne, o Marija Mati (HG 376)

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.

Vsi: Marija, Mati duhovnikov in Mati vseh ljudi! Priporočamo se ti v svojih prošnjah in molitvah za nove duhovniške, redovniške in misijonarske poklice.
B2: Obračamo se in trkamo tudi na tvoje materinsko srce, ki nikoli ne zavrže
ali presliši prošenj svojih otrok. Posreduj pri svojem Božjem Sinu, da bo
v Cerkvi na Slovenskem dovolj oznanjevalcev nauka tvojega Sina in
dovolj delivcev njegovih zakramentov.
Vsi: Tako kot si ti sprejela svoje poslanstvo Božje matere, naj tisti, ki jih
Gospod kliče, sprejmejo svoje poslanstvo v duhovnih poklicih.
B1: Tako kot si ti izrekla svoj »zgodi se«, naj tudi poklicani izrečejo svoj
»zgodi se«.
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Vsi: Tudi ti si vztrajala v svojem poslanstvu vse do Golgote, kjer si le
žalostna strmela v umirajočega Sina.
B2: Izprosi tudi vsem duhovnikom, redovnikom, redovnicam in misijonarjem vztrajnost, da bodo kljub preizkušnjam in težavam ostali na poti, ki
vodi k Očetu.
Vsi: Vztrajala si na poti za svojim Sinom in dosegla velikonočno jutro,
ki je jutro veselja, radosti in gotovosti.
B1: Naj po poti vztrajnosti tudi mi vsi dosežemo srečo velike noči, ki nam jo
je obljubil Jezus. To srečo, preljuba Mati, sama že uživaš, naj se ti vsi
pridružimo, da bomo ena velika družina, zbrana okoli svoje Matere.

Za nove duhovne poklice zmolimo desetko rožnega venca:
Ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.

Pesem: Povsod Boga (HG 112)

Povsod Boga, ljubljena Mati, mi hočemo povsod Boga.
Naj vlada Bog, Kralj naš oče, Gospod je zemlje in neba.
Svoj blagoslov, Marija, pošlji iz rajskih dalj.
Povsod Boga, on je naš Oče, povsod Boga, on je naš Kralj.

Povsod Boga, naši mladini, naj sveta vera jo blaži,
naj daje moč mladim naporom, za vzore svete jo vzgoji!

Povsod Boga, našim družinam, naj zakon Božji v njih živi,
v njih se vrsti, z delom molitev in srcem radost Bog deli!
Povsod Boga, Cerkev naj sveta v svobodi narode uči;
naj nosi luč božje ljubezni, da bomo v njej edini vsi.

Blagoslov z Najsvetejšim.

Pesem: Jezus, ti si vinska trta (HG 264)
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Jezus ti si vinska trta,
polna milosti, odprta.
Mi mladike tvoje smo,
ki na tebi rastemo.
Dvigni, Jezus, roke svoje,
blagoslovi ljudstvo svoje.
Milost svojo nam podaj,
daj nam priti v sveti raj.
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