TO DELAJTE V MOJ SPOMIN
Priloga Nove rasti 5 - 2017

Izpostavitev Najsvetejšega
Pesem: V TABERNAKLJU TIHO BIVAŠ,
dobri Jezus, dan in noč.
Poln ljubezni nas pozivaš
iz palač in bornih koč:
Pridite, trpeči, k meni,
vam srce razveselim.
Pridite, vsi obteženi;
vam bremena osladim.
K tebi, glej, smo prihiteli,
nočemo naslad sveta,
radi tebe bi imeli
za prijatelja svoj’ga.
Znane so ti naše reve,
veš, kako smo brez moči.
Vlij moči za bridke dneve,
stoj ob strani sred’ noči.
Voditelj (V): V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi: Amen.
V: Gospod Jezus, ti si rekel: »Resnično vam povem, če se dva izmed vas na
zemlji združita v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih.
Kjer sta namreč dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med
njimi.« Prav tako si dejal: »Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej
Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev!«
Vsi: Gospod, združeni s teboj smo v tvojem imenu zbrani ob tvojem oltarju.
V zaupni molitvi te prosimo za nove duhovne poklice.
V: Daj našemu narodu zadosti novih poklicev.
Vsi: Zbudi v srcih velikodušnih mladih ljudi željo po duhovnih poklicih.
V: Naj svoje življenje postavijo v službo bližnjemu in delu za Božje kraljestvo.
Vsi: Usliši, prosimo, Gospod, naše molitve.
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Naša domovina je v nebesih. Na zemlji smo samo popotniki, romarji proti
večni domovini.
Na tej poti, Gospod, je veliko pasti, mnogo skušnjav, mnogo stranpoti.
Gospod, nujno potrebujemo vodnike, ki nas bodo opozarjali na nevarnosti,
nam kazali pravo pot ter nas po njej vodili k tebi.
Naj nas ljudje v duhovnih poklicih navajajo k svetemu življenju.
Gospod, prosimo te tudi za starše, ki svojim otrokom postavljajo ovire na
poti v duhovni poklic.
Gospod, vsi, ki jih kličeš v svojo službo, naj kljub nasprotovanju v
lastni družini odgovorijo na tvoj klic.
Gospod, prišel si, da vržeš ogenj na zemljo!
Naj se po duhovnih poklicih v svetu, ki nas obdaja, razplamti ogenj
tvoje ljubezni.
Jezus, naš vodnik, rekel si: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne
pride k Očetu, razen po menil.«
Daješ nam vodnike, da nas posvečujejo in vodijo k zveličanju.
Za vse darove, ki nam jih po duhovnih poklicih daješ, se ti iz srca
zahvaljujemo.
Daj poklicanim vse potrebne milosti za veselo in predano služenje Bogu
in ljudem.
Gospod, daj nam pravih vodnikov, ki nas bodo varno vodili skozi življenje.
Gospod, hvala ti za prave vodnike.
Gospod, naj vsi poklicani zajemajo moči za svoje poslanstvo v daritvi svete
maše in češčenju tebe v najsvetejšem zakramentu.
Gospod, zahvaljujemo se ti za vse v duhovnih poklicih.
Vsak duhovni poklic med nami je tvoj blagoslov.
Naj med nami nikoli ne manjka tvoja navzočnost, ki jo prepoznavamo
po duhovnih poklicih.
Hvala ti, Gospod, za ves blagoslov, ki prihaja k nam po duhovnih poklicih.
Amen.
Molimo za vse, ki čutijo Božji klic, da bi nanj velikodušno odgovorili.
Zmolimo desetko: KI JE OZNANJAL BOŽJE KRALJESTVO.

Pesem: REŠNJE TELO JEZUSOVO,
bodi češčeno, moljeno. (2X)
Rešnje telo Jezusovo,
angeli tebi hvalo pojo. (2X)
Rešnje telo Jezusovo,
hvali te zemljo, hvali nebo. (2X)
Rešnje telo Jezusovo,
bilo za nas si križano. (2X)
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Gospod, svojim apostolom in s tem tudi nam si obljubil: »Vsak, ki je zapustil hišo ali brate in sestre ali očeta ali mater ali otroke ali njive zaradi
mene, bo prejel stokratno in dobil v dediščino večno življenje!«
Mnogi so zaradi tebe vse zapustili in svoje življenje darovali tebi in
bližnjim.
Gospod, hvala ti zanje ter za vse njihove napore in žrtve.
Gospod, hvala ti, da jih pošiljaš na našo pot.
Gospod, ozri se na velike potrebe slovenske Cerkve, zlasti na potrebe po
duhovniških, redovniških in drugih duhovnih poklicih.
Gospod, prosimo te za moralno zdravo slovensko mladino, saj boš le
med takimi mladimi lahko klical tudi v duhovne poklice.
Ti želiš, da bi dozoreli v zrele kristjane.
Zato te ponižno prosimo, varuj mlade vseh nevarnosti, v katerih bi mogli
izgubiti neprecenljivi zaklad vere, upanja in ljubezni.
Vabi jih k pogostemu obhajilu in jih krepčaj s svojim telesom, da bodo
mogli premagati vse notranje in zunanje sovražnike.
Gospod, prosimo te za dobre krščanske družine, da bi v njih zorele
odločitve za duhovni poklic.
Prosimo za naše družine, da bi se upodobile po tvoji ljubezni.
Prosimo te, da bi naše družine vzgajale k povezanosti, k medsebojnemu
razumevanju in k iskrenemu odpuščanju.
Gospod, daj nam veliko zdravih krščanskih družin.
Gospod, naj v naših družinah in med našimi mladimi rastejo novi apostolski delavci, novi duhovni poklici.
Usliši nas, o Gospod!
Molimo za naše družine, za pripravljenost, da tudi sredi med njimi Bog
izbere koga za duhovni poklic. Zmolimo desetko: KI JE V KANI NAREDIL PRVI ČUDEŽ.

Pesem: BODI NAM POZDRAVLJENA,
o nebes kraljica, nikdar dosti slavljena, Mati in Devica.
Čista, vsa brez madeža, bila si spočeta,
greh in pekel zmagala v hipu prvem sveta.
IZROČIMO DUHOVNE POKLICE MARIJI
V: Gospod, tvoja mati Marija je vseskozi vtkana v načrt odrešenja.
Vsi: Gospod, tvoja mati je angelu Gabrijelu brez pomišljanja odgovorila: Da!
V: Pomagaj vsem poklicanim, da bodo kakor Marija pogumno odgovorili na
Božji klic.
Vsi: Pomagaj jim, o Gospod!
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V:

Tvoja mati je skrbno spremljala tvoje poslanstvo in pod križem sprejela
poslanstvo matere Cerkve.
Vsi: Naj kot srednica milosti prosi za nas.
V: Gospod, tvoja mati je povezana z vsakim duhovnim poklicem.
Vsi: Gospod, tvoja mati je vzor neomajne vere, popolne predanosti Božjim
načrtom, vzor zvestega vztrajanja na začrtani poti.
V: Gospod, tvoja mati je zgled poklicanosti, je zvezda vodnica tem, ki jih je
Bog izbral za svoje apostole. Je priprošnjica zanje.
Vsi: Gospod, tvoja mati je vztrajala z apostoli v pričakovanju izlitja Svetega
Duha. V: Prosimo te, naj tvoja mati bdi ob vsakem poklicanem in vztraja v
prošnji Svetemu Duhu za ohranitev njegovega poklica.
Vsi: Gospod, naj bo tvoja mati varuhinja duhovnih poklicev.
V: Gospod, naj bo tvoja mati pomočnica duhovnim poklicem na evangeljski
poti in priprošnjica pri njihovem poslanstvu.
Vsi: Gospod, tvoja mati je kraljica vsakega apostolskega delovanja.
V: Naj ima vsak poklicani v svojem srcu zapisano: Marija, ves sem tvoj.
Vsi: Naj bodo poklicani vsi Marijini.
V: Gospod, naj bomo vsi kakor Marija možje in žene vere.
Vsi: Naj bomo kakor Marija pripravljeni izpolnjevati Božjo voljo.
V: Naj po Marijinem zgledu izpolnjujemo poklicne dolžnosti.
Vsi: Gospod, daj tudi po Marijini priprošnji slovenskemu narodu zadostno
število gorečih, velikodušnih in neomahljivih apostolov Božje ljubezni.
(trenutek tišine)
V: Gospod, danes so v Božjem kraljestvu mnoga polja nezorana, mnoge
njive človeških src neobdelane, mnogi vinogradi življenja neokopani, ker
ni dovolj apostolskih delavcev.
Vsi: Manjka redovnikov, redovnic ter drugih duhovnih poklicev, ki jih potrebujemo.
V: Njive so zrele za žetev in kličejo delavcev.
Vsi: Gospod, pošlji delavce na svojo žetev.
V: Pokliči mnoge v svojo službo.
Vsi: Tudi nam pomagaj, da zapustimo svojo zaverovanost vase in gremo na
pot za teboj.
V: Premagaj naš strah in neodločnost!
Vsi: Zlomi naš upor in samozadostnost.
V: Daj nam moč, da gremo pogumno za teboj.
Vsi: Daj nam gotovost, da nas ti nenehno ljubiš in si z nami vse dni življenja.
V: Gospod, pomagaj nam vsak dan znova izreči svoj DA!
Izročimo poklicane Mariji:
Litanije Matere Božje
Blagoslov z Najsvetejšim
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