Molitvena ura pred Najsvetejšim
za duhovne poklice
+
(Mašnik izpostavi Najsvetejše ali pooblaščeni odpre tabernakelj.
Začnemo s križem in pozdravom.)
Pesem:
Darujem ti ljubezen, ki v meni živi,
sprejmi ta dar, Gospod.
Tu je moja sreča, vse moje skrbi,
vsak utrip srca darujem ti.
Ti, Gospod, si v tem kruhu in vinu,
tu tvoje je telo in tvoja kri.
Vedno si za nas se daroval, zdaj
sprejmi te darove radosti. (2x)
In vsaka moja misel v tem dnevu, Gospod,
zate naj se rodi.
Tu je vsak trenutek, ki me vzradosti,
vsak življenja dan darujem ti. Odp.
Bralec:
Jezus je sedaj tukaj, med nami, navzoč pod podobo kruha. To je njegovo darilo nam, ki nam ga je podaril na veliki četrtek, ko je kruh spremenil v svoje telo.
Ker je drugi dan, na veliki petek, umrl na križu in po vstajenju šel v nebesa, je
za posvečevanje kruha v njegovo telo postavil duhovnike. Tudi to hostijo, ki je
tu v monštranci pred nami, je po Jezusovem pooblastilu posvetil duhovnik. To
je velik dar za nas, saj je tako lahko Jezus na viden in materialen način med
nami. V zahvalo za to mu kličemo:
Vsi: Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu ...

Bralec:
Jezus nas s svetim krstom sprejme med svoje prijatelje in nas očisti grehov.
Tudi delitev svetega krsta je Jezus zaupal duhovnikom. Vse nas je krstil duhovnik in nas tako po Jezusovi želji za vedno zaznamoval za Jezusa. Tudi v zahvalo
za svoj sveti krst kličimo:
Vsi: Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu ...
Pesem:
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.
Reven, nesposoben sem človek,
kar premorem, je zvestoba do tebe,
rad potegnil ljudi bi iz greha. Odp.
V zlobi se človeštvo utaplja,
mreža Božje ga besede zajame,
za rešitev se ti izročijo. Odp.
Bralec:
Jezus še vedno kliče sodelavce. Morda kliče tudi koga izmed nas, ker potrebuje
svoje sodelavce tudi v sedanjem času. Molimo torej tudi za to, da bi Jezusov klic
v svojem srcu jasno slišali, če nas bo poklical.
Vsi: Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu ...
Bralec:
Molimo še za vse tiste mlade fante in dekleta, ki jih Jezus kliče, da bi svoj klic
prepoznali in na njega odgovorili.
Vsi: Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu ...

Bralec:
Neki mladenič je bil zelo nezadovoljen s svojim življenjem in še bolj z življenjem
ljudi okrog sebe.
Toliko plehkobe, materializma, takšne in drugačne bede je videl okrog sebe!
Hotel je ven iz tega. Hotel je najti Boga. Zvedel je, da na drugem koncu sveta
v nekem samostanu živi menih, ki ima velik dar modrosti, vednosti in sveta. Odpravil se je na dolgo in nevarno pot na drugi konec sveta.
“Od kod prihajaš?” ga je vprašal menih, ko se je mladenič pojavil v samostanu.
“Z drugega konca zemlje,” mu je odgovoril mladenič, “rekli so mi, da me boste
vi poučili, kje je Bog. Kje je torej Bog?”
“Na drugem koncu zemlje,” se je nasmehnil menih.
Mladenič je zaprl oči in si potisnil roke v lase. Toda spoznal je, da je bilo vredno
pripotovati do sem.
Bog ni na drugem koncu zemlje, ampak tukaj, v mojem svetu. V moji družini, šoli
in ulici, kjer je moj bližnji, in v razmerah, ki pač so. Prav zdaj pa je Bog vidno navzoč tukaj pred nami v podobi kruha.
Skozi življenje nas spremlja tudi Jezusova Mati Marija, izročimo se še njej, da
bi po svoji poti skozi življenje pravilno hodili.
Vsi: O, Gospa moja ... Sveti angel ...
Bralec bere vzklike, ostali odgovarjajo: Verujem vate.
Jezus v sveti hostiji, ki si sedaj resnično med nami. - Verujem vate.
Jezus v sveti hostiji, ki nas ljubiš neskončno.
Jezus v sveti hostiji, ki si za nas vstal od mrtvih.
Jezus v sveti hostiji, ki nas tolažiš.
Jezus v sveti hostiji, ki nas spremljaš v življenju.
Jezus v sveti hostiji, ki nam kažeš pot.
Jezus v sveti hostiji, ki si naše veselje.
Jezus v sveti hostiji, ki nam usmiljeno odpuščaš.
Jezus v sveti hostiji, ki nam daješ moč za delo.
Jezus v sveti hostiji, ki nam daješ večno življenje.
Bralec:
Jezus nas vedno posluša, sploh ko smo pred njim tukaj, ko je on v podobi
kruha. Zato naj mu po nekaj trenutkih tišine vsak še sam izreče svojo osebno
prošnjo.

Po nekaj trenutkih tišine vsak na glas izreče svojo prošnjo.
Na koncu bralec: Slava Očetu …
Pesem:
Ti najsvetlejša si luč v temi,
ki razsvetlila moje je srce.
Naj bom ponižen služabnik ti,
naj svetim tudi jaz.
Zdaj sem tu, moj Bog, pripravljen na pot,
ki mi kaže jo tvoja dlan.
V meni je pogum, vem, da zmorem vse to,
saj ob meni si ti vsak dan.
Vem, da ti vedno razumeš me,
vem, da ob meni si, ko iščem te.
In ko ne najdem poti naprej,
začutim tvojo moč. Odp.
Bralec:
Hvaljeno in čaščeno naj vedno bo. Presveto Rešnje Telo. Zdaj in vekomaj. –
Amen.
(Mašnik podeli blagoslov z Najsvetejšim ali pooblaščeni zaključi:
Gospod nas blagoslovi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje.
Amen.)
Pripravili mariborski bogoslovci

