Družina moli za duhovne poklice
1. MOLITVENA URA

Pesem: Odpri oči mi, da vidim te, Jezus,
da se te dotaknem in rečem, da tvoj sem.
Ušesa odpri mi za tvojo besedo, srce odpri mi,
da vzljubim te, Jezus. (3x)
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Pridi k nam, Gospod, pridi k nam, (3x)
pridi, Gospod, naš Bog.

Vsi te čakamo, pridi k nam, (3x)
pridi, Gospod, naš Bog.

Vate upamo, pridi k nam, (3x)
pridi, Gospod, naš Bog.

Ti si naše vse, pridi k nam, (3x)
pridi, Gospod, naš Bog.

Voditelj: Dobri Bog! Zbrali smo se k molitvi kot družina - Cerkev v malem
s prošnjo za duhovne poklice. Hvala, da nas povezuješ in
usmerjaš. Vodi sedaj tudi naša srca, da bodo odprta tvojemu
Svetemu Duhu, ki naj nam spregovori in nas razpoloži za vse
dobro in lepo ter usliši naše molitve.

Bralec: Bog se razodene Samuelu (1 Sam 3,1-10)

Deček Samuel pa je služil Gospodu pred Élijevim obličjem. Tiste dni je bila
Gospodova beseda redka, videnje ni prodrlo skozi.
Tistega dne je Éli spal na svojem prostoru; njegove oči so začele pešati, ni
mogel videti. Božja svetilka še ni ugasnila in Samuel je spal v Gospodovem
svetišču, kjer je bila Božja skrinja. Tedaj je Gospod poklical Samuela. »Tukaj
sem,« je rekel. Tekel je k Éliju in rekel: »Tukaj sem, kajti klical si me.«
»Nisem klical,« je rekel, »vrni se, spi!« Šel je in zaspal. Gospod pa je spet
poklical Samuela. Samuel je vstal, šel k Éliju in rekel: »Tukaj sem, kajti klical si me.« »Nisem klical, moj sin,« je rekel, »vrni se, spi!« Samuel namreč
še ni poznal Gospoda in Gospodova beseda se mu še ni razodela. Gospod
pa je spet, tretjič, poklical Samuela. Vstal je, šel k Éliju in rekel: »Tukaj sem,
kajti klical si me.« Tedaj je Éli spoznal, da Gospod kliče dečka. In Éli je rekel
Samuelu: »Pojdi, spi! In če te bo poklical, reci: 'Govôri, Gospod, kajti tvoj hla-

pec posluša.'« In Samuel je šel ter zaspal na svojem prostoru. Tedaj je prišel Gospod, se ustavil in zaklical kakor prej: »Samuel, Samuel!« Samuel je
rekel: »Govôri, kajti tvoj hlapec posluša.«
Nekaj trenutkov tišine.

Voditelj: Bog vsakega izmed nas kliče po imenu, tako kot je poklical
dečka Samuela. Mladi Samuel se je takoj odzval, čeprav ni
vedel, da ga kliče Bog in ne Eli. Gospod mu je odprl srce in uho,
da je slišal. Duhovnik Eli pa ga je kot pravi duhovni oče usmeril k Bogu.
Tudi danes Bog kliče. Mogoče se nam zdi, da je klic bolj poredkoma, a Gospod je zvest. Prav je, da imamo srce vedno odprto za klic Boga in človeka, saj nam tudi po njem govori Bog.
Sedaj gotovo čutimo v srcu, da bi želeli izreči kakšno prošnjo ali
zahvalo. Izrazimo to s svojimi besedami (vsak izreče svojo molitev).
Voditelj: Hvala ti, Bog, ker nas kličeš in spodbujaš. Žal, pa mnogi ljudje
zaradi različnih vzrokov ne slišijo tvojega klica. Tvoj klic pa velja
še prav posebej nekaterim dekletom in fantom, ki jih kličeš v
duhovni poklic – klic v tebi posvečeno življenje. Te mlade kličeš, naj se ti prepustijo in ti kot duhovniki, redovniki in redovnice
ter misijonarji služijo v bratih in sestrah. Zanje želimo še posebej prositi.
Zmolili bomo desetko rožnega venca Ki je oznanjal Božje kraljestvo za vse, ki jih kličeš za seboj.

Pesem: Jezus, kralj vsega stvarstva,
moj si rešitelj, moj si Gospod.
Emanuel, Bog je z nami,
blagoslovljen si, živi Bog. (3x)

Sklep s križem: Hvala ti, Gospod, da smo smeli skupaj moliti in prositi
za nove duhovne poklice. Blagoslovi nas, da bomo še naprej
odprti za tvoje navdihe.
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Naredimo križ in voditelj izreče besede:
Gospod nas blagoslovi, nas varuj vsega hudega in nas pripelji
v večno življenje. Amen.

2. MOLITVENA URA

Pesem: Ti si moj prijatelj, (3x)
Jezus, Gospod.

Ti me vedno spremljaš, (3x)
Jezus, Gospod.
Na moja pota paziš, (3x)
Jezus, Gospod.
Ti si me poklical, (3x)
Jezus, Gospod.

Šel sem za teboj, (3x)
Jezus, Gospod.

Oznanjam tvojo slavo, (3x)
Jezus, Gospod.

Voditelj: Zbrali smo se v Božjem imenu, da bi prosili Boga, naj nam pošlje delavce v svoj vinograd. Zato začnimo s križem: V imenu
Očeta in Sina in Svetega Duha.
Dobri Oče, pošlji nam svojega Svetega Duha – navdihovalca
vsega dobrega, da odpre naša srca zate in za vse spodbude,
ki nam jih želiš dati pri tej molitvi.
Poslušajmo najprej Božjo besedo:

Bralec: Jezus pokliče Mateja (Mt 9,9-13)

Ko je Jezus šel od tam, je zagledal moža, imenovanega Matej, ki je sedèl
pri mitnici, in mu je rekel: »Hôdi za menoj!« In ta je vstal in šel za njim.
Medtem ko je bil v hiši pri mizi, je prišlo precéj cestninarjev in grešnikov.
Jedli so z Jezusom in njegovimi učenci. Farizeji so to opazili in govorili
njegovim učencem: »Zakaj vaš učitelj jé s cestninarji in grešniki?« On pa
je to slišal in rekel: »Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Pojdite in se poučite, kaj pomenijo besede: Usmiljenja hočem in ne žrtve.
Nisem namreč prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.«
Nekaj trenutkov premišljujemo v tišini.

Voditelj: Jezus je poklical cestninarja – goljufa. Zakaj ga je poklical? Da
bi ga osramotil pred drugimi? Ne, izkazal mu je pozornost,
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ljubezen. Videl je njegovo srce, ki se je sposobno obrniti od slabega in stopiti na pot za Jezusom. Ta klic pa ni bil le klic k novemu življenju ampak tudi klic za tesno pot za Jezusom kot
njegov učenec, pozneje duhovnik in tudi pričevalec, mučenec.
Jezus vidi v srce vsakega od nas. Za vskega ima izbrano svojo
pot, ki bo zanj najboljša in najsrečnejša. Skupaj z Jezusom jo
moramo iskati in najti. Zato je prav, da se ne naveličamo v molitvi iskati in prositi zase in za druge.

Pesem: Ko Jezus je začel učiti,
izbral si prve je učence
in najprej se njegova je dobrota
izlila na dva revna ribiča.

Simon in brat njegov Andrej
zaslišala čudovite sta besede:
"Hodita za menoj, napravil vaju bom
za ribiča, za ribiča ljudi!"

Z učenci se tedaj umakne k morju,
pri mitnici zagledal je Mateja
in rekel mu je: "Hodi za menoj!"
Matej je vstal in šel za njim.

Voditelj: Zmolimo sedaj desetko rožnega venca za nove duhovne poklice Ki je na gori razodel svoje veličastvo.
Voditelj: Primimo se za roke in skupaj zmolimo še Očenaš za vsakega
izmed nas, da bi znali prav iskati svojo pot v življenju in pogumno hoditi po njej.

Sklep:
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Za sklep bomo drug drugega pokrižali na čelo in ob tem izgovorili besede: (ime), Gospod naj te blagoslovi.

Pesem: Ljubim Jezusa v globini srca. (2x)
Imam ga res rad, rad, res rad,
v globini srca. (2x)
Ljubim Očeta ...
Ljubim Svetega Duha ...
Ljubim Marijo ...
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