ROŽNI VENEC

za duhovne poklice
Priloga Nove rasti 2 - 2017

Molivec: Hvaljeno in češčeno naj vedno bo.
Vsi: Presveto Rešnje telo.
Molivec: Zdaj in vekomaj.
Vsi: Amen.
B1: Gospod, v tvojem imenu smo se zbrali, tvoji otroci, ki jim ni vseeno za
duhovne poklice. Zbrali smo se, da bi te prosili, da pošlješ novih delavcev
na svojo žetev in da okrepiš v svetosti tiste, ki so že v tvoji službi. Amen.
B2: Premišljevali bomo nekatere dogodke v zvezi z Jezusovim vstajenjem in jih
vpletli v našo molitev za duhovne poklice.
Pesem: Jezus naš je vstal (SG 124)
Jezus naš je vstal od smrti,
razveseli se, kristjan!
Smrt in pekel je premagal,
vstal iz groba tretji dan,
dokazal Božjo moč
je to veliko noč. Aleluja.
B1: Prazen grob!
Apostola Peter in Janez po sporočilu Marije Magdalene, da Jezusovega
telesa ni v grobu, tečeta gledat, kaj se je zgodilo. Janez teče hitreje, toda
Petra spusti prvega v grob. Prazen je, le povoji so tam. Kljub temu da je
Jezus učencem večkrat govoril, da bo vstal od mrtvih, še nista vsega razumela. Nista razumela, toda Janez je »videl in veroval«!
B2: Molimo za naš narod, posebej mlade, ki ne razumejo, čeprav v sebi morda
čutijo klic. Gospod, prosimo te, poživi vero vate in v tvoj klic v vseh tistih, ki
dvomijo, ki se ne morejo odločiti, ki slutijo, pa ne najdejo rešitve. Gospod,
daj jim vero v tvoje vstajenje in moč, da bodo vstali iz grobov neodločnosti
in teme dvoma in se polni vere pogumno napotili za tvojim klicem.
M: Desetka rožnega venca
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Pesem: Tretji dan po silni smrti
Tretji dan po silni smrti
njega iščejo žene;
z Magdaleno v svetem vrtu
gledajo zamišljene.
Oh, kje bi Jezus bil,
še v smrti ljubezniv. Aleluja.
B1: Emavs!
Potrtima in žalostnima učencema se na njuni življenjski poti pridruži
poveličani Jezus. Ne spoznata ga, ne odpreta svojega srca, čeprav jima
razlaga Sveto pismo in njuno srce vendarle sluti Božjo navzočnost. Preveč
sta obremenjena s svojimi skrbmi in s strahom za lastno življenjsko srečo
ali uspeh. Pri maši pa se jima odprejo oči. Srce odpreta za Gospoda in on
vstopi ter napolni njuno notranjost z novo svetlobo, z upanjem in veseljem.
B2: Molimo za naše duhovnike, ki so velikokrat preobremenjeni z delom, ki
jih teži. Obremenjujejo jih neuspehi pri delu, trdosrčnost in neodzivnost
vernikov, ki ne sledijo vabilu evangelija. Poveličani in od mrtvih vstali Gospod, razodevaj se jim pri sveti daritvi. Tolaži jih in napolnjuj njihova srca z
neuničljivim upanjem in neskaljenim veseljem, ki presega vsako temino
obupa in žalosti. Tvoja evharistična navzočnost naj bo njihova neustavljiva
moč.
M: Desetka rožnega venca
Pesem: Zdaj nismo nič več sami (2. k.) (SG 128)
Zdaj nismo nič več sami, aleluja!
Gospod je spet med nami, aleluja!
Veselo pesem naj doni,
saj naš je raj, Gospod živi. Aleluja!
B1: Jezus se prikaže učencem!
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Učenci so bili v strahu pred Judi. Kaj se bo zgodilo z njimi, če so z njihovim
učiteljem tako ravnali? Toda v te trenutke pri zaprtih vratih vstopi Jezus z
besedami: »Mir vam bodi!« In učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Spet je z njimi. Tudi smrt mu ne more do živega. On je absolutni
gospodar, on ima oblast nad življenjem in smrtjo, nad vsem, kar biva. Ob
njem se spet počutijo varne in močne. Pošilja jih k ljudem: »Kakor je Oče
mene poslal, tudi jaz vas pošiljam … Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.«

B2: Molimo za bogoslovce, novince in novinke, za vse, ki se pripravljajo na
svoje poslanstvo. Naj doživljajo bližino poveličanega Gospoda, njegovo
trdno oporo in moč. Naj jim Gospod da jasno vizijo lastne poklicanosti.
Naj najdejo smisel in veselje v poslanstvu, ki ga prejemajo. Naj doživljajo
navzočnost in milost Svetega Duha, ki jim je dan za lastno posvečenje in za
službo bratom in sestram, h katerim so poslani.
M: Desetka rožnega venca
Pesem: Jezus se ob morju ustavi
Jezus se ob morju ustavi,
me pogleda in prijazno povabi:
»Pusti ribe, ljudi lovil boš.«
Dragi Jezus, si res mene poklical?
S tvojih ustnic svoje ime sem zaslišal,
glej, zapuščam prazen čoln na obali,
zdaj odhajam, kamor kličeš me Ti.
Tu sem, moje roke porabi,
šibke noge in okorne besede,
kaplje znoja in vso ljubezen.
Dragi Jezus …
B1: Jezus pošlje svoje učence!
Jezus se je prikazal svojim učencem v Galileji in jim naročil: »Dana mi je
vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za
moje učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih
izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse
dni do konca sveta.«
B2: Molimo za vse oznanjevalce evangelija. Naj se zavedajo, da so oni tisti, ki
jih svet čaka, oni ga morajo poučiti o resnici in mu prinesti Odrešenika. Naj
se ne bojijo tistih, ki omalovažujejo krščanski nauk in si prikrojijo resnico po
svojem okusu. Spremlja naj jih zavest Gospodove navzočnosti in njegovega
varstva, spodbuja naj jih jasno naročilo, da vsem ljudem prinesejo veselo
novico odrešenja.
M: Desetka rožnega venca
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Pesem: V nebesih sem doma (1. k.) (SG 539)
V nebesih sem doma, to oznanjujeta
mi zemlja in nebo in vsaka stvar lepo.
V nebesih sem doma, od tega ne sveta,
nebes se veselim, tja priti si želim.
V nebesih sem doma, kjer družba angelska,
se večno veseli, si mene tja želi.
V nebesih sem doma, tam Jezus krono da.
Tam je moj pravi dom, tam večno srečen bom.
B1: Jezusov vnebohod
»Vzdignil se je pred njihovimi očmi in oblak ga je zastrl njihovim pogledom.«
Tako pričuje evangelist Luka o Jezusovem vnebohodu. Učenci so samo
strmeli in gledali v nebo. Morda jih je obšla žalost ali občutek zapuščenosti.
Vendar jim je Jezus pred odhodom povedal tolažilne besede, da jim bo
namreč poslal drugega Tolažnika, ki bo vedno pri njih. Sveti Duh jim bo
dajal moč, da bodo njegove priče do konca sveta.
B2: Molimo za vse molivce in delavce za duhovne poklice. Morda nas včasih
premaga žalost ob tem, ko ne vidimo veliko sadov svojega truda. Zdi se
nam, kot da nas je Gospodova milost zapustila. Vendar ni tako. Sveti Duh
naj navdihne vse molivce in delavce za duhovne poklice s svojo tolažbo in
močjo, da bodo neutrudno in z veliko vero ter zvestobo nadaljevali svoje
prizadevanje za rast in svetost duhovnih poklicev.
M: Desetka rožnega venca
Pesem: O Marija, naša ljuba Mati
O Marija, naša ljuba Mati, sprejmi v milostno Srce:
verne vse, ki množice jih tvoje danes ti priporoče.
O Marija, o Marija, milostno imaš Srce!
K tebi, k tebi koprnijo naše misli in želje.
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.
Naše starše, o Marija, Mati, sprejmi v milostno Srce!
Ti jim vračaj, ti obilno plačaj, noč in dan za nas skrbe.
O Marija, o Marija, materno imaš Srce!
Tvoji smo sinovi, hčere, k tebi srca hrepene.
4

