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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.)

V: Sv. arški župnik je dejal: »Kako velik
je duhovnik! ... Ko bi mogel to razumeti, bi umrl. Bog sam mu je pokoren: ko spregovori besede, sam
Gospod prihaja z neba na njegov
glas in se naseli v podobi majhne
hostije …«
Tihota za razmislek.
Bralec:
Berilo iz 1. Knjige kraljev: Elija na Horebu (1 Kr 19,5-8).
Pesem:
Prerok Elija je utrujen legel in zaspal
Bodi hvaljeno, češčeno,
pod bodičevjem. A glej, dotaknil se ga
Rešnje Jezusa telo,
je angel in mu rekel: »Vstani in jej!«
dušam v hrano podeljeno,
Ozrl se je in glej, pri njegovem vzglavju
za popotnico v nebo.
je bil hlebček na vročem kamenju peAngeli pred njim klečijo,
čenega kruha in vrč vode. Jedel je in
ga slave in molijo
pil pa spet legel. Gospodov angel pa
in njegovo sveto voljo
je prišel še drugič, se ga dotaknil in
vedno izpolnjujejo.
rekel: »Vstani in jej, sicer bo pot zate
predolga!« Vstal je, jedel in pil ter v
V: V imenu Očeta in Sina in Svetega moči tiste jedi potoval štirideset dni in
Duha.
štirideset noči do Božje gore Horeb.
Vsi:Amen.
Božja beseda.
V: Hvaljeno in čaščeno naj vedno bo.
Vsi: Bogu hvala.
Vsi:Presveto Rešnje telo.
V: Zdaj in vekomaj.
Tihota za premišljevanje.
Vsi:Amen.
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Pesem:
Najponižneje prosimo:
Jezus, ti usliši nas!
Tebe zvesto, glej, častimo
in slavimo slednji čas.
Vsak dan, Jezus, se daruješ,
mašnik v rokah dviga te,
naše madeže zbrisuješ
in odjemlješ vse dolge.
Odpev: Tebe iščem, Gospod!
Psalm 26 ( 1.4. 8b-9abc. 9d.11)
Gospod je moja luč in moja rešitev, *
koga bi se bal?
Gospod je varuh mojega življenja, *
pred kom bi trepetal?
Odpev:
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Oznanjamo Gospodovo smrt
(1 Kor 11,23-26)
Bratje, jaz sem prejel od Gospoda, kar
sem Vam tudi izročil: da je Gospod
Jezus tisto noč, ko je bil izdan, vzel
kruh in se zahvalil ter ga razlomil in
rekel: “To je moje telo, ki se daje za
vas; to delajte v moj spomin.” Prav
tako tudi kelih po večerji, govoreč: “Ta
kelih je nova zaveza v moji krvi; to delajte, kolikokrat boste pili, v moj spomin.” Zakaj kolikokrat jeste ta kruh in
pijete kelih, oznanjate Gospodovo
smrt, dokler ne pride.
Božja beseda.
Vsi: Bogu hvala.
Tihota za premišljevanje.

Eno prosim, Gospod, eno želim,*
da bi prebival vse življenje v tvoji hiši,
da bi užival tvojo milino*
in gledal tvoj tempelj.
Odpev:

Odpev: Pridite, molimo Kristusa,
Gospoda, kruh življenja.
Psalm 99

S pesmijo slavite Gospoda,*
Tvoj obraz iščem, Gospod,*
Veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.
ne skrivaj pred menoj svojega obraza, Z veseljem služite Bogu,*
ne odklanjaj v srdu svojega hlapca; * radostno vstopajte v njegovo svetišče.
ti si moja pomoč, nikar me ne zavrzi. Odpev:
Odpev:
Vedite, samo Gospod je Bog, on edini,*
on nas je ustvaril.
Ne zapusti me, Bog, moj rešitelj!*
Mi smo njegovo ljudstvo,*
Uči me, Gospod, svojo pot
skrbi za nas kot pastir za ovce. Odpev:
in vodi me po ravni stezi*
zaradi mojih nasprotnikov!
Vstopite v njegovo svetišče s petjem,*
Odpev:
s hvalnicami v njegove svete dvore.
Častite ga in njegovo ime slavite,*
Gospod je dober in usmiljen. Odpev:

Nrast_priloga_02_2010 s podlogo:Layout 1

Rodovi prihajajo in odhajajo,*
on pa ostane zvest za vse čase.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku tako zdaj in vselej
in vekomaj. Amen. Odpev:
Pesem:
Jezus, ti si vinska trta,
polna milosti, odprta.
Mi mladike tvoje smo,
- ki na tebi rastemo.
Dvigni, Jezus, roke svoje,
blagoslovi ljudstvo svoje.
Milost svojo nam podaj,
- daj nam priti v sveti raj.
Jezus, naša resnična hrana in pijača
(Jn 6, 51-58).
V tistem času je Jezus rekel množicam: “Jaz sem živi kruh, ki sem prišel
iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo
živel vekomaj. Kruh, ki ga bom jaz dal,
pa je moje meso za življenje sveta.”
Judje so se tedaj prepirali med seboj
in govorili: “Kako nam more ta dati
svoje meso jesti?” Jezus jim je rekel:
“Resnično, resnično, povem vam: Ako
ne boste jedli mesa Sina človekovega
in pili njegove krvi, ne boste imeli življenja v sebi. Kdor jé moje meso in
pije mojo kri, ima večno življenje in jaz
ga bom obudil poslednji dan. Zakaj
moje meso je resnična jed in moja kri
resnična pijača. Kdor jé moje meso in
pije mojo kri, ostane v meni in jaz v
njem. Kakor je mene poslal živi Oče in
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živim jaz po Očetu, tako bo tudi tisti, ki
mene uživa, živel po meni. To je kruh,
ki je prišel iz nebes. Ne, kakor so vaši
očetje jedli mano in so umrli – kdor jé
ta kruh, bo živel vekomaj.”
Kristusov evangelij!
Vsi: Hvala tebi Kristus.
Tihota za premišljevanje
Pesem:
O hvalimo in molimo
ljubega Zveličarja,
k njemu verno vsi hitimo,
da nam svojo milost da.
Z našo dušo naj se sklene,
sebe v dar ji izroči,
naj skušnjave nam odžene,
nam ljubezen poživi!
Molimo desetko svetlega dela rožnega venca: ... ki je postavil sveto evharistijo.
Pesem:
Pridi molit, o kristjan,
po ljubezni sveti vžgan,
- ker je Jezus v zakramentu
iz ljubezni dan.
Tukaj svete so reči,
Jezusa telo in kri,
- duša k’tera njega uživa,
se ne pogubi.
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VZKLIKI JEZUSU KRISTUSU
Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se.
Gospod, usmili se.
Sveta Trojica, en sam Bog
– usmili se nas.
Jezus, duhovnik in žrtev,
Jezus, duhovnik, ki ga je Oče poslal
oznanjat evangelij ubogim,
Jezus, duhovnik, ki si pri zadnji večerji
postavil daritev svete maše,
Jezus, duhovnik, ki vedno živiš, da posreduješ za nas,
Jezus, veliki duhovnik, ki ga je Oče
mazilil s Svetim Duhom in močjo,
Jezus, veliki duhovnik, postavljen za
ljudi,
Jezus, veliki duhovnik, prihodnjih dobrin,
Jezus, veliki duhovnik, svet, nedolžen
in neomadeževan,
Jezus, veliki duhovnik, zvest in usmiljen,
Jezus, veliki duhovnik, goreč za Boga
in duše,
Jezus, veliki duhovnik, neskončno popoln,
Jezus, veliki duhovnik, ki si nam s
svojo krvjo zaslužil nebesa,
Jezus, veliki duhovnik, ki si nam odprl
novo pot,
Jezus, veliki duhovnik, ki si nas vzljubil
in nas opral grehov v svoji krvi,
Jezus, veliki duhovnik, ki si sam sebe
izročil Bogu v daritev in žrtev,
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Priskrbi svojemu ljudstvu dušne pastirje po svojem srcu.
Napolni jih z duhom svojega duhovništva.
Naj duhovniki oznanjajo vso resnico.
Pošlji zvestih delavcev na svojo žetev.
Pomnoži število zvestih delivcev svojih
skrivnosti.
Podeli jim, da bodo vztrajno služili tvoji
volji.
Podeli jim krotkost v služenju, razsodnost v delovanju in stanovitnost v molitvi.
Naj se po njih povsod širi češčenje
najsvetejšega zakramenta.
Sprejmi tiste, ki so ti iskreno služili, v
svoje veselje.
Molimo: O Bog, posveti svojo Cerkev,
obudi v njej po svojem Duhu sposobne in zveste delivce svetih skrivnosti, da bodo pod tvojim varstvom in s
svojim zgledom krščansko ljudstvo vodili po poti odrešenja. Po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.
Duhovnik podeli blagoslov z Najsvetejšim. Kadar ni duhovnika lahko molilec zaključi: “Gospod nas blagoslovi,
nas varuj vsega hudega in nas privedi
v večno življenje”.
O Marija, ti Devica,
bodi naša pomočnica.
Zdaj in pa poslednji čas
- prosi ti Boga za nas!

Ohrani vse duhovnike v sveti veri – Pripravil p. Leopold Grčar, OFM
Priloga Novi rasti 2/2010
prosimo te, usliši nas!

