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Molitvena ura za duhovne poklice
+
(Ležeče besedilo so navodila, drugo besedilo bere ali moli bralec, poudarjeno besedilo
molimo ali pojemo vsi.)

Evharistija, zakrament našega odrešenja, ki ga je izvršil Kristus na križu, je
hvalna daritev v zahvalo za delo stvarjenja. V evharistični daritvi je prek Kristusove smrti in vstajenja ponujeno
Očetu celotno od Boga ljubljeno stvarstvo. Po Kristusu more Cerkev darovati
hvalno daritev v zahvalo za vse, kar je
Bog storil dobrega, lepega in pravilnega (pravičnega) v stvarstvu in v človeštvu (KKC 1359).
Tihota za premišljevanje.
Pesem:
Hvali, svet, Odrešenika
in pastirja zvestega.
Hvali duša učenika,
hvali svoj'ga ženina.
Zdaj povzdigni srce svoje,
jezik glasno naj zapoje
čast in hvalo Jezusu,
našemu zveličarju.

Oče, hvala ti za evharistijo, sveto mašo
in sveto obhajilo, saj je zakrament, ki
nas odrešuje. – Hvala ti, Oče.
Oče, hvala ti za sveto evharistijo, ki je
hvalna daritev, v kateri se zahvaljujemo
za delo stvarjenja. – Hvala ti, Oče.

Oče, hvala, da ti smemo v sveti maši
prek Kristusove smrti in vstajenja ponuditi celotno stvarstvo. – Hvala ti,
V imenu Očeta in Sina in Svetega
Oče.
Duha. – Amen.
Oče, hvala, da ti moremo kot Cerkev
Hvaljeno in čaščeno naj vedno bo. –
po duhovnikih darovati v zahvalo vse,
Presveto Rešnje telo. – Zdaj in
kar si v nas storil dobrega, lepega in
vekomaj. – Amen.
pravilnega. – Hvala ti, Oče.
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Hvaljeno in čaščeno naj vedno bo. – Hvaljeno in čaščeno naj vedno bo. –
Presveto Rešnje telo. – Zdaj in ve- Presveto Rešnje telo. – Zdaj in vekomaj. – Amen.
komaj. – Amen.
Pesem:
Jezus nas je močno ljubil,
je za nas življenje dal.
Da bi se nihče ne zgubil,
se za nas je daroval.
Zdaj povzdigni …

Pesem:
Prej ko se od tod je ločil,
je zapustil nam spomin.
Svoje je telo izročil
v hrano nam sam božji Sin.
Zdaj povzdigni …

Evharistija je daritev zahvale Očetu,
poveličevanja, s katerim Cerkev izraža
svojo hvaležnost Bogu za vse njegove
dobrote, za vse tisto, kar je izvršil s
stvarjenjem, odrešenjem in posvečenjem. Evharistija pomeni najprej: zahvala (KKC 1360).

Evharistija je tudi hvalna daritev (daritev
hvale), s katero Cerkev prepeva slavo
Bogu v imenu vsega stvarstva. Ta hvalna
daritev je mogoča samo prek Kristusa:
On pridružuje vernike svoji osebi, svoji
hvali in svojim prošnjam (svojemu posredovanju), tako, da je hvalna daritev
Očetu darovana po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu (KKC 1361).

Tihota za premišljevanje.

Oče, poveličujemo te in se ti zahvaljuTihota za premišljevanje.
jemo za vse tvoje dobrote, za vse tisto,
kar si izvršil s stvarjenjem. – Oče, poOče, v imenu vsega stvarstva, ti daruveličujemo te.
jemo hvalno daritev v evharistiji in ti
Oče, poveličujemo te in se ti zahvalju- prepevamo slavo. – Slava ti, Oče.
jemo za vse tvoje dobrote, za vse tisto, Oče, našo hvalno daritev in naše proškar si izvršil z našim odrešenjem. – nje ti prinašamo po tvojem edinem
Sinu Jezusu Kristusu. – Slava ti, Oče.
Oče, poveličujemo te.
Oče, našo hvalno daritev in naše prošOče, poveličujemo te in se ti zahvalju- nje ti prinašamo s tvojim edinim Sinom
jemo za vse tvoje dobrote, za to, da Jezusom Kristusom. – Slava ti, Oče.
nas vedno znova in vedno bolj posve- Oče, našo hvalno daritev in naše prošnje ti prinašamo v tvojem edinem Sinu
čuješ. – Oče, poveličujemo te.
Jezusu Kristusu. – Slava ti, Oče.
Oče, poveličujemo te in se ti zahvalju- Oče, našo hvalno daritev in naše prošjemo za to, da kličeš svoje učence v nje ti prinašamo za nove misijonske,
misijonsko, redovniško in duhovniško redovne in duhovne poklice in za njihovo svetost. – Slava ti Oče.
službo. – Oče, poveličujemo te.
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Hvaljeno in čaščeno naj vedno bo. – Jezus, ti si nam naročil, naj pijemo
Presveto Rešnje telo. – Zdaj in ve- tvojo kri.
komaj. – Amen.
– Hvala ti, Jezus.
Jezus, ti si nam naročil, naj vse to dePesem:
Mogočno se dvigni nam spev iz srca lamo v tvoj spomin.
– Hvala ti, Jezus.
v pozdrav Rešeniku, Vladarju sveta!
Kristus, kraljuj, Kristus, zmaguj!
Jezus, kadar jemo in pijemo tvoje telo
V hostiji sveti nam gospoduj!
in kri, oznanjamo tvojo smrt.
– Hvala ti, Jezus.
Molimo desetko rožnega venca: …,
ki je postavil sveto evharistijo.
Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil
izdan, vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel: »To je moje telo za vas. To
delajte v moj spomin.« Prav tako je vzel
tudi kelih po večerji in rekel: »Ta kelih
je nova zaveza v moji krvi. Kolikor krat
boste pili, delajte to v moj spomin.«
Kajti kolikor krat jeste ta kruh in pijete
kelih, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride (1 Kor 11,23-26).
Tihota za premišljevanje.
Jezus, ti si se zahvalil za kruh.
– Hvala ti, Jezus.
Jezus, ti si se zahvalil za vino.
– Hvala ti, Jezus.

Jezus, kadar jemo in pijemo tvoje telo
in kri, pričakujemo tvoj prihod v slavi.
– Hvala ti, Jezus.
Jezus, pošiljaš nam duhovnike, po katerih prihajaš med nas.
– Hvala ti, Jezus.
Jezus, kličeš mlade, naj ti sledijo in ti
popolnoma posvetijo svoje življenje.
– Hvala ti, Jezus.
Hvaljeno in čaščeno naj vedno bo. –
Presveto Rešnje telo. – Zdaj in vekomaj. – Amen.
Pesem:
Darujemo vdano ti svoje srce,
dejanja, besede, vse misli, želje.
Kristus, kraljuj …

Jezus, ti si kruh spremenil v svoje telo.
Evharistični vzkliki:
– Hvala ti, Jezus.
Gospod, usmili se
Jezus, ti si vino spremenil v svojo kri. Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
– Hvala ti, Jezus.
Kristus, sliši nas
Jezus, ti si nam naročil, naj se hranimo Kristus, usliši nas
s tvojim telesom.
Bog Oče nebeški – usmili se nas
– Hvala ti, Jezus.
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Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog

Predokus nebeške gostije
Poroštvo našega vstajenja
Poroštvo prihodnje slave

Presveta evharistija – častimo te
Neizrekljivi dar Očeta
Znamenje najvišje Sinove ljubezni

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
– prizanesi nam, o Gospod.

Čudež ljubezni Svetega Duha
Blagoslovljeni sad Device Marije
Zakrament Kristusovega telesa in krvi

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
– usliši nas, o Gospod.
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
– usmili se nas.

Zakrament, ki je ovekovečil daritev na križu Kruh iz nebes si nam podelil,
Zakrament nove in večne zaveze
– ki ima vso sladkost v sebi.
Spomin Kristusove smrti in vstajenja
Hvalna in zahvalna daritev
Daritev pokore in sprave
Prebivališče Boga med ljudmi
Jagnjetova svatbena gostija
Živi kruh, ki je prišel iz nebes
Nebeška mana, ki hrani življenje
Pravo velikonočno Jagnje
Najsvetejše opravilo duhovnikov in vernega ljudstva
Naša pot, resnica in življenje
Popotnica potujoče Cerkve
Luč v temi življenja
Pomoč v naših vsakdanjih slabostih
Zdravilo nesmrtnosti
Skrivnost vere
Opora upanja
Vez ljubezni
Znamenje edinosti in miru
Vrelec čistega veselja
Vir in vrhunec krščanskega življenja
Zakrament moči in rodovitnosti

Molimo. O Gospod, dobrotljivo sprejmi našo molitev in daj, da bo v slavo
tvojemu imenu in v korist za odrešenje
sveta. Po Kristusu, našem Gospodu.
– Amen.
Pesem:
Poživi nam vero v presveto skrivnost,
večerje nebeške, vseh svetih radost.
Kristus, kraljuj …
Mašnik podeli blagoslov z Najsvetejšim ali drug zaključi tako: Gospod
nas blagoslovi, nas varuj vsega hudega in nas privedi v večno življenje.
– Amen.
Pesem:
Utrdi, Zveličar, nam upanje zdaj,
po Rešnjem telesu obetaš nam raj.
Kristus, kraljuj …
Ljubezen gorečo nam v srcih vžgi,
do hostije bele, do Rešnje krvi.
Kristus, kraljuj …

