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Molitvena ura za duhovne poklice
Sveta maša kot obed
+

Pesem: V tabernaklju tiho bivaš ... (SG 456, 1—3) ali
Himna evharističnega kongresa 2010
Jezus, Božji Kruh si za življenje,
stalno se daruješ za ljudi,
s svojim svetim nas Telesom hraniš,
z nami boš do konca dni.
Hvala, ker med nami bivaš,
upanje nam v srca vlivaš.
s svojim naukom nas učiš,
z Božjim Kruhom nas živiš.

Jezus, ti postavil si daritev,
smrti in vstajenja je spomin,
vir in višek našega življenja,
ga spreminja do globin.
Hvala ...
Jezus, pot, resnica in življenje,
v svetem Kruhu vedno si navzoč,
vsi veseli glasno te slavimo,
večna sreča boš nekoč.
Hvala ...
(p. Anton Nadrah, Aleš Makovac)
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Izpostavitev Najsvetejšega
V: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha …
V: Gospod Jezus, danes bi se ti radi še posebno zahvalili za dar svete maše
in prosili za nove duhovne poklice. Pri sv. evharistiji te slavimo in se ti
zahvaljujemo, da se na skrivnosten način še vedno za nas daruješ na
križu. Vabiš nas, da te prejemamo v svetem obhajilu. To je sveti obed,
v moči katerega smemo in moremo hoditi po poti za teboj. Hvala, da
nas hraniš, hvala, da nas spremljaš!
Dan 3,57—88.56
V: Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela,
VSI:
hvalite in poveličujte ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi angeli,
nebesa, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse vode nad nebom,
vse Gospodove moči, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, sonce in luna,
zvezde na nebu, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, dež in rosa,
vsi vetrovi, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, ogenj in vročina,
mraz in pripeka, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda rosa in slana,
mraz in zima, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, sneg in ledovje,
noči in dnevi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, tema in svetloba,
bliski in oblaki, slavite Gospoda.
Naj slavi zemlja Gospoda,
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, gore in hribi,
vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, studenci,
morja in reke, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, morske in vodne živali,
vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.
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Slavite Gospoda, vse zveri in živina,
vsi ljudje, slavite Gospoda.
Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda,
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki,
Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih,
sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči,
hvalite in poveličujte ga na veke.
Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom,
hvalimo in poveličujmo ga na veke.
Gospod, slavljen si na nebesni višavi,
hvale vreden in poveličevan na veke. Amen.
Pesem Hvali svet Odrešenika … (SG 425, 1.2) ali Slavi Boga, slavi Boga …
Berilo iz spisov sv. Tomaža Akvinskega (za praznik Kristusovega telesa, 1—4)
Edinorojeni Božji Sin je sprejel našo človeško naravo, ker je hotel, da bi
mi postali deležni njegove Božje narave. In še to, kar je sprejel našega, je
obrnil nam v prid: svoje telo je na oltarju križa daroval Bogu Očetu v spravo
za nas; svojo kri je prelil v odkupnino in očiščenje, da bi nas rešil sužnosti
in očistil vseh grehov.
Da bi pa spomin na to daritev ostal vedno živ, nam je zapustil svoje telo
kot jed in svojo kri kot pijačo pod podobama kruha in vina. O, dragoceni
in čudoviti obed, odrešujoč in prepoln svetosti! Kaj more biti dragocenejše
od obeda, kjer niso pripravljeni junci in kozli kot v stari zavezi, temveč Kristus sam, pravi Bog. Kaj je čudovitejše kot ta zakrament?
Kratka tišina
V evharistiji so navzoča čudovita dela, ki jih je Bog dopolnil z delom odrešenja. Zahvaljujmo se Jezusu Kristusu, ki je razodel neskončno Očetovo
ljubezen v evharistiji, ki je dar njegovega telesa in krvi za odrešenje sveta.
Vzklikajmo: Zahvaljujemo se ti, Gospod, Odrešenik sveta.
Zahvaljujemo se ti, Gospod, Odrešenik sveta.
Zahvaljujemo se ti, Gospod, za evharistijo, čisti dar tvojega telesa in
krvi, ki se daruje za odpuščanje grehov.
Zahvaljujemo se ti, Gospod, Odrešenik sveta.
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Zahvaljujemo se ti, Gospod, da se smemo obhajati s tvojim telesom in
krvjo, ki nas spreminja vate, da moremo biti priče tvoje ljubezni.
Zahvaljujemo se ti, Gospod, Odrešenik sveta.
Zahvaljujemo se ti, Gospod, za tvoj neizrekljivi dar, da si kruh lačnim,
tolažba žalostnim, pijača žejnim in počitek utrujenim.
Zahvaljujemo se ti, Gospod, Odrešenik sveta.
Zahvaljujemo se ti, Gospod, za tvoje duhovnike, ki opravljajo sveto daritev po vsej zemlji vsak trenutek, zdaj v tej, zdaj v drugi deželi.
Zahvaljujemo se ti, Gospod, Odrešenik sveta.
Pesem Mogočno se dvigni … (SG 433, 1-3) ali Hvalnico pojem Bogu …
Prošnje: Jezus, Sin živega Boga in Bog vse tolažbe. K tebi dvigamo svoja
srca in svoje prošnje: Jezus, usliši naše prošnje!
- Jezus, nevidni voditelj Cerkve! Prosimo te za tvojega namestnika na zemlji, našega svetega očeta I., podpiraj ga in ohrani v svoji službi.
- Jezus, dobri pastir! Prosimo te za našega škofa …, obdari ga z apostolskimi
krepostmi, da bo z besedo in zgledom služil tvojemu ljudstvu.
- Jezus, veliki duhovnik! Prosimo te za naše duhovnike; naj bodo ožarjeni s
tvojo ljubeznijo in naj iščejo le tvojo čast in zveličanje ljudi, ki so jim
zaupani.
- Jezus luč sveta! Prosimo te za vse, ki se pripravljajo na duhovni poklic v
naših semeniščih in samostanih; naj v tebi najdejo polnost in smisel svoje
življenjske podaritve.
- Jezus, prava pot! Prosimo te za mlade; naj v tebi odkrivajo in najdejo
pot, ki vodi v stan in poklic, ki si jim ga namenil; naj bodo odprti za duhovne poklice, pripravljeni zapustiti vse in ti slediti.
- Jezus, vir življenja! Prosimo te za naše družine; naj bodo starši, stari starši
in vsi vzgojitelji otrokom kažipot k tebi in zgled kreposti na poti življenja.
- Jezus, vir tolažbe! Prosimo te za bolnike, ostarele in trpeče po naših domovih in bolnišnicah; naj svoje trpljenje pridružujejo tebi za rast in svetost duhovnih poklicev.
Oče naš …
Pesem Dvigni, Jezus, roke svoje … (SG 472, 2)
Blagoslov z Najsvetejšim
Pesem Marijo častimo … (SG 188) ali O luč nebeška … (SG 194)
Priloga Novi rasti 4/2010, pripravila s. Štefka Bizjak, ND

