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Molitvena ura za duhovne poklice
Poklicani za služenje
+
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V: vsi

B: bralec

Pesem (SG 419, 1. in 2. kitica):
Jezus naj živi! Moje duše hrepenenje, srca sveto koprnenje, naj bo ljubi
Jezus sam, njemu vse življenje dam. Jezus naj živi, Jezus v meni naj živi!
Jezus naj živi! V mojem srcu naj stanuje, vseh pregreh ga očiščuje; naj kreposti vanj vsadi, rast nebeško jim deli. Jezus naj živi, Jezus v meni naj živi!

• Uvod: Služenje kot poklic

P: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
V: Amen.
P: Gospod, človek se sprašuje: Čemu sem tu? Zakaj obstajam? Kaj moram
storiti?
V: Gospod, naj najdemo smisel življenja in si postavimo cilj v tem
svetu, v katerem živimo.
P: Gospod, naj bomo srečni.
V: Željo po sreči si vpisal v našo naravo. Hvala ti za to!
P: Ustvaril si človeka kot moškega in žensko, po svoji podobi.
V: V našo naravo si vpisal poklic pa tudi zmožnost in odgovornost ljubezni ter občestva.
P: Ljubezen je izvirni in temeljni poklic vsakega človeškega bitja.
V: Gospod naj bomo vedno sposobni odgovoriti na tvojo, Stvarnikovo,
ljubezen.
P: Samo tako bomo pravilno odgovorili na vprašanje poklica in dobili primerno razrešitev.
V: Pomagaj nam to razumeti. Amen.
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• Molimo za naše katehete in katehistinje
Pesem (SG 433, 1. in 2. kitica):
Mogočno se dvigni nam spev iz srca v pozdrav Rešeniku, Vladarju sveta!
Kristus Kraljuj, Kristus zmaguj! V hostiji sveti nam gospoduj!
Darujemo vdano ti svoje srce, dejanja besede, vse misli, želje.
Kristus Kraljuj, Kristus zmaguj! V hostiji sveti nam gospoduj!
P: Gospod, ne smemo misliti, da smo storili dovolj za ljubezen, če mislimo o ljudeh okrog sebe dobro.
V: To je prazna naklonjenost, iluzija o prijateljstvu.
P: Gospod, če hočemo resnično ljubiti, moramo pozorno, sočutno in iznajdljivo skrbeti najprej za ljudi okrog sebe, za tiste, ki so nam zaupani.
V: Skrb za druge je resnični sad ljubezni.
P: Gospod, ta skrb velikokrat boli, toda končno obrodi najlepše sadove.
V: Pomagaj našim katehetom in katehistinjam, da bodo sposobni ljubiti
otroke, ki so jim zaupani pri verouku.
P: Pa ne samo otroke, temveč tudi njihove starše, prijatelje, znance.
V: Naj najdejo moč v tvoji ljubezni.
P: Naj ponesejo oznanilo o tebi in tvoji ljubezni mlajšim rodovom.
V: Naj otroci in mladi tudi zaradi njih dozorevajo v veri.
P: Gospod, zahvaljujemo se ti za katehete in katehistinje v naših župnijah.
V: Prosimo te, naj opravljajo svoje delo in poklicanost v ljubezni.
P: Naj nosijo naše otroke in njihove družine v svojem srcu.
V: Naj bodo sposobni z njimi in zanje moliti, trpeti in se veseliti.
P: Naj odgovorno opravljajo svoje poslanstvo.
V: Amen.
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• Molimo za bogoslovce, novince in semeniščnike ter za katoliške gimnazije
Pesem (SG 456, 1, kitica):
V tabernaklju tiho bivaš, dobri Jezus, dan in noč.
Milo k sebi nas pozivaš iz palač in bornih koč:
»Pridite trpeči k meni, vam srce razveselim.
Pridite vsi obteženi, vam bremena osladim.«
P: Gospod Jezus, pritegni tudi danes k sebi goreče in plemenite fante iz
naših družin ter jih naredi za svoje učence in služabnike.
V: Zbudi v njih željo po služenju vsem ljudem.
P: Pokaži jim vse pokrajine, kjer toliko naših bratov in sester prosi za luč
resnice in gorečo ljubezen.
V: Naj odgovorijo tvojemu klicu.
P: Naj postanejo sol zemlje in luč sveta.
V: Naj bogoslovci, novinci in semeniščniki ne hodijo za teboj s svojimi
koraki.
P: Naj bodo sposobni vstopati v tisto, kar ti prinašaš, kar si ti pripravil,
kar si ti daroval, oznanil, kar si ti storil za nas.
V: Gospod, naj hodijo za teboj, pa ne s svojimi koraki.
P: Blagoslavljaj delo naših katoliških gimnazij, da bodo tudi v takem okolju zoreli mladi, ki se bodo odločali za duhovni poklic.
V: Naj se v teh ustanovah trudijo za vrednote, ki prinašajo srečo.
P: Naj mladi bogoslovci, semeniščniki, novinci in dijaki škofijske gimnazije s svojim življenjem pritegnejo še druge mlade na pot poklicanosti.
V: Naj bo mera velikodušnosti merilo njihovega uspeha.
P: Naj se bogoslovci, semeniščniki, novinci in dijaki katoliških gimnazij
zavedo, da so poklicani biti priče navideznemu protislovju, ki si ga ti
postavil: Kdor ima rad svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa svoje življenje na tem svetu zaničuje, ga bo ohranil za večno življenje.
V: Amen.
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• Molimo za naše misijonarje, redovnike, duhovnike
Pesem (SG 505, 1. kitica):
Gospod, vodnikov nam daj, ki žarno luč bodo pred nami nosili,
ki nas bodo varno vodili po poti peska in trnja v tvojega srca božanski
mir, Gospod, Gospod, duhovnikov nam daj.
Gospod, duhovnikov nam daj, iz tvojega srca rojenih, v ognju ljubezni
tvoje posvečenih.
P: Gospod Jezus, naj bo tvoje presveto Srce varen dom in zatočišče vsakega misijonarja.
V: Naj iz njega črpa veselje za darovanje in trdno zaupanje v tvojo
vsemogočnost.
P: Podpiraj ga s svojo milostjo, da ne klone v viharjih preizkušenj.
V: Naj njegovo življenje izpričuje gotovost v obljubo evangelija.
P: Naj pogled misijonarja odseva Očetovo usmiljeno ljubezen do vsakega
človeka.
V: Naj njegove roke dvigajo vse utrujene in razočarane.
P: Naj njegove besede v moči Svetega Duha pričujejo za resnico in spodbujajo mir in pravičnost.
V: Gospod, zahvaljujemo se ti tudi za dar redovnega poklica in posvečenega življenja.
P: Hvala ti, Jezus, za redovnike in redovnice, ki Ti s svojim življenjem čistosti, uboštva in pokorščine želijo biti še na poseben način blizu.
V: Ohranjaj jih v svoji ljubezni in jih s svojo nežno roko vodi po poti
evangeljske svobode.
P: Podari jim moč za veselo pričevanje, da se jim bodo mladi fantje in
dekleta pogumno in velikodušno pridružili na njihovi poti.
V: Slavimo te, Gospod, in se ti zahvaljujemo.
P: Gospod Jezus, verujemo, da hočeš tudi danes ostati med nami in da
nas ne boš pustil samih. Verujemo, da tudi danes kličeš v duhovniško
službo mlade fante iz naših župnij in iz naših družin.
V: Slavimo te, Gospod, in se ti zahvaljujemo.
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P: Zahvaljujemo se ti za naše škofe, duhovnike in diakone. Odgovorili so
na tvoj klic in ga sedaj živijo.
V: Slavimo te, Gospod, in se ti zahvaljujemo.
P: Ti poznaš vsakega od nas. Ti poznaš vse nevarnosti in skrite boje. Verujemo, da ti lahko daješ moč. Zato te prosimo za tebi posvečene: Pomagaj jim v težavah, opogumi jih v trpljenju, bodi pri njih, kadar so
osamljeni, varuj jih v preganjanjih, utrdi jih v zvestobi.
V: Slavimo te, Gospod, in se ti zahvaljujemo.
P: Gospod, naj tvoja Božja beseda vodi in podpira vse duhovnike, da bi
znali usmerjati in podpirati brate in sestre ter jim svetovati s tisto
močjo pričevanja in ljubezni, kakršno imaš ti in jo samo ti moreš dati.
V: Slavimo te, Gospod, in se ti zahvaljujemo.
P: Prosimo te za vse nas, da bi tvoje služabnike radi sprejemali, jih spoštovali, z njimi sodelovali in jim radi pomagali.
V: Slavimo te, Gospod, in se ti zahvaljujemo.
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• Molimo za nove duhovne poklice
Pesem (SG 505, 2. kitica):
Gospod, vodnikov nam daj, ki žarno luč bodo pred nami nosili,
ki nas bodo varno vodili po poti peska in trnja v tvojega srca božanski
mir, Gospod, Gospod, duhovnikov nam daj.
Duhovnikov nam daj pastirjev, ki bodo pasli tvojo čredo zvesto, levov, ki
krvoločne volkove zatro.
P: Dobri Gospod, razodevaš nam svojo ljubezen, nas objemaš kot svoje
otroke in nam daješ možnost, da v tvoji volji odkrivamo poteze našega
pravega obraza.
V: Gospod, kličeš nas, naj bi postali sveti, kakor si ti svet.
P: Prosimo te, stori, da tvoji Cerkvi nikoli ne bo zmanjkalo svetih služabnikov in apostolov, ki nam bodo z besedo in zakramenti odpirali pot za
srečanje s teboj.
V: Prosimo te, nadaljuj to svoje delovanje.
P: Podari človeštvu, ki je zašlo, može in žene, ki bodo s pričevanjem in
sprejemanjem življenja radostno hodili proti nebeški domovini.
V: Naj poklicani razodevajo, kakšno veselje je živeti samo zate.
P: Odpri srce in duha fantov in deklet, da bi se preko novega razcveta
svetih poklicev pokazalo, da si zvest v svoji ljubezni.
V: Gospod, še naprej hodi med nami in kliči tiste, ki si jih izbral, da bi
bili tvoj glas.
P: Naj bodo kvas za bolj pravično in bratsko družbo.
V: Izprosi nam od Nebeškega Očeta duhovne voditelje, ki jih potrebujejo naše skupnosti.
P: Pomagaj nam, Gospod, živeti v tvoji Cerkvi v duhu zvestega služenja in
popolne podaritve, da bo naše pričevanje verodostojno in rodovitno,
da boš lahko klical iz naše srede.
V: Amen.
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• Priporočimo duhovne poklice Mariji
Pesem (SG 199, 2. kitica):
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.
P: Devica Marija, ponižna hči Najvišjega, v tebi se je na čudovit način izpolnila skrivnost Božjega klica.
V: Ti si podoba tega, kar Bog dovrši v vsakomur, ki se mu zaupa.
P: On, ki se je rodil v tvojem naročju, je v eno samo hotenje združil
Božjo odrešiteljsko svobodo in človekov svobodni odgovor.
V: Zahvaljujoč Tebi se božji klic dokončno utrdi z odgovorom človeka –
Boga.
P: Prvorojenka novega življenja, hrani za vse nas velikodušni »DA« veselja
in ljubezni.
V: Sveta Marija, mati vsakega poklica, daj, da bi verniki z velikodušnim
pogumom odgovarjali na klic služenja.
P: Naj bodo vesele priče ljubezni do Boga in do bližnjega.
V: Pomagaj nam uresničevati, kar nam naroča tvoj Sin.
P: Vodi in odpri srce tistim med
nami, ki so poklicani k služenju,
da bodo odgovorili in šli za našim
Gospodom Jezusom Kristusom, ki
je daroval sam sebe za nas.
V: Amen.
Pesem (SG 476, 4. kitica):
Jezus ti si naša vsa dobrota, kdor
te nima je zares sirota.
Vsako noč želim pod tvojim varstvom spat, vsako jutro s tabo
vstat.
Priloga Novi rasti 1/2011 - pripravil Ervin Mozetič

