MOLITVENA URA
za duhovne poklice

Priloga Nove rasti 3 - 2017, pripravil Andrej Lažeta

Izpostavitev Najsvetejšega.
Pesem: Nizko se, kristjani, priklonimo (SG 476)
Nizko se, kristjani, priklonimo,
živo vero v srcu obudimo;
najsvetejši zakrament je pred očmi:
Jezusa Telo in Kri!
O ljubezen neizrečeno sveta,
tebi bodi čast in slava peta!
Srce Jezusovo, ljubim te nad vse,
prosim, blagoslovi me!
Jezus, ti za nas si kri prelival,
ti si naše grešne duše umival.
Ljubim, srčno ljubim Tvojo sveto stran,
tvojih pet krvavih ran.
Jezus, ti si naša vsa dobrota,
kdor te nima, je zares sirota.
Vsako noč želim pod tvojim varstvom spat,
vsako jutro s tabo vstat.
D:
Vsi:
D:
Vsi:
D:
Vsi:
D:
Vsi:
D:
Vsi:
D:
Vsi:
D:

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen!
Hvaljeno in čaščeno naj vedno bo!
Presveto Rešnje Telo!
Zdaj in vekomaj!
Amen!
Pridite, molimo!
Pridite, molimo!
Jezusa Kristusa – daritev v zakramentu evharistije.
Pridite, molimo!
Jezusa, večnega in velikega duhovnika po Melkizedekovem redu.
Pridite, molimo!
Pridite, molimo ga in ponižno prosimo, da bi kristjani spoznali in uresničili
svoje življenjsko poslanstvo.
Vsi: Pridite, molimo!
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D:

Vsi:
D:

B1:
B2:
B1:
B2:
D:
B1:

B2:
D:
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Pridite, molimo Jezusa Kristusa, našega Odrešenika, ki nas ni zapustil sirot in
nam je poslal Svetega Duha Tolažnika, da bi mogli spoznati in uresničiti svoje
poslanstvo.
Pridite, molimo!
Jezus, Veliki duhovnik, navzoč med nami pod podobo kruha, prišli smo
predte, da bi zopet nekoliko dopolnili tvoje naročilo: »Prosite torej Očeta
žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev!«
Ponižno te torej želimo prosti za nove duhovne poklice ter za nove krščanske
starše.
V svojem usmiljenju nam podari novih duhovnikov, redovnikov, redovnic,
stalnih diakonov, misijonarjev in krščanskih staršev.
Potrebujemo jih, da bi se bližali tebi.
Zato te prosimo, ne zapuščaj nas!
Sveti Duh, razsvetli nas!
Iz svetega evangelija po Janezu: »Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas
izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane; tako
vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu.« (Jn 15,16)
Bog nas je izvolil z namenom, in sicer, da obrodimo sad. Daj nam obroditi sad
v krščanskem poslanstvu.
Molimo. Vsemogočni in usmiljeni Bog, naj pride v nas Sveti Duh in naj s svojo
navzočnostjo izpopolni v nas svetišče svoje slave. Po našem Gospodu …
S skupno pesmijo prosimo in zaupno vsi molimo:
Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh!
Daj nam prvi dar modrosti, pot naj kaže nam kreposti. Pridi, pridi …
Z umnostjo razum obsevaj in za dobro nas ogrevaj. Pridi, pridi …
Daj nam dar nebeški sveta, v stiski nam pomoč obeta. Pridi, pridi …
Daj moči, kreposti prave, da premagamo skušnjave. Pridi, pridi …
Uči nas Boga spoznati, njega voljo spolnjevati. Pridi, pridi …
Daj pobožno nam živeti, po svetosti hrepeneti. Pridi, pridi …
Daj nam v strahu ti služiti in otroško te ljubiti. Pridi, pridi …

B1: Iz svetega evangelija po Mateju: »Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle:
Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom; in preden sta prišla skupaj,
se je izkazalo, da je noseča, bila pa je noseča od Svetega Duha. Njen mož
Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj
odslovil. Ko je to premišljeval, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in
rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je
spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti
on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.« Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: Glej, devica bo spočela in rodila sina in
imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami. Ko se je Jožef

zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi
in ni je poznal, dokler ni rodila sina; in imenoval ga je Jezus.« (Mt 1,18-25).
B2: Bog da vsakemu prepoznati njegovo poslanstvo, če ga v svoji srčni globini
posluša.
D:

Molimo: Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga,
da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove
spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Desetka rožnega venca: Ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
B1: Iz svetega evangelija po Luku: »V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime
Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in
rekel: »Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel:
»Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila
sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi
hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« Marija pa je rekla angelu:
»Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža?« Angel ji je odgovoril: »Sveti
Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto,
ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela
sina v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu
namreč ni nič nemogoče.« Marija pa je rekla: »Glej, Gospodova služabnica
sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.« (Lk 1,26-38)
B2: Marija je brez pogojev pristala in izpolnila poslanstvo, za katerega je bila izvoljena.
D:

Molimo: Gospod, naš Bog, apostolom si podelil Svetega Duha, ko so molili
z Marijo, Jezusovo materjo. Po njeni priprošnji naj ti zvesto služimo in te z
besedo in zgledom oznanjamo. Po našem Gospodu …

Desetka rožnega venca: Ki je postavil sveto evharistijo
B1: Iz svetega evangelija po Marku: »Medtem ko so jedli, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: ‚Vzemite, to je moje telo.‘ Nato je vzel
kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so pili iz njega. In rekel jim je: ‚To je moja
kri zaveze, ki se preliva za mnoge.‘ (Mr 14,22-24)
B1: Kristus želi, da ga posnemamo, da svoje telo darujemo za odrešenje drugih,
najsi bo to v duhovnem ali starševskem poklicu.
D:

Molimo. Jezus, naš Bog, v čudovitem zakramentu svete evharistije si nam zapustil spomin svojega trpljenja in vstajenja. Naj svete skrivnosti tvojega Telesa
in Krvi tako častimo, da bomo prejemali vedno več sadov tvojega odrešenja,
ki z Bogom Očetom v občestvu Svetega Duha živiš in kraljuješ vekomaj.
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Blagoslov z Najsvetejšim:
Pesem (SG 472):

D:
V:
D:

V:

Dvigni, Jezus, roke svoje, blagoslovi ljudstvo svoje.
Milost svojo nam podaj, daj nam priti v sveti raj,
daj nam priti v sveti raj.
Kruh iz nebes si nam podelil.
Ki ima vso sladkost v sebi.
Molimo: Dobri Bog, tvoj Sin je bil kot jagnje darovan za naše odrešenje, zdaj
pa zakrit živi v Najsvetejšem zakramentu. Naj ga spoštljivo častimo, da ga
bomo smeli gledati v večni slavi, kjer živi in kraljuje vekomaj.
Amen.

Blagoslov z Najsvetejšim.
Bog, bodi hvaljen.
Hvaljeno bodi njegovo sveto ime.
Hvaljen bodi, Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek.
Hvaljeno bodi ime Jezusovo.
Hvaljeno bodi njegovo presveto Srce.
Hvaljena bodi njegova predragocena Kri.
Hvaljen bodi Jezus v najsvetejšem oltarnem zakramentu.
Hvaljen bodi Sveti Duh Tolažnik.
Hvaljena bodi vzvišena Mati Božja, presveta Devica Marija.
Hvaljeno bodi nje sveto in brezmadežno spočetje.
Hvaljeno bodi njeno slavno vnebovzetje.
Hvaljeno bodi ime Device in Matere Marije.
Hvaljen bodi njen prečisti ženin sveti Jožef.
Hvaljen bodi Bog v svojih angelih in svetnikih.
Pesem: O Marija, naša ljuba mati (SG 199)
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.
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