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

Duhovnik ali pooblaščeni vernik izpostavi Najsvetejše.
Pesem:
Nizko se, kristjani, priklonimo,
živo vero v srcu obudimo;
Najsvetejši zakrament je pred očmi:
Jezusa telo in kri!
O ljubezen neizrečeno sveta,
tebi bodi čast in slava peta!
Srce Jezusovo, ljubim te nadvse,
prosim, blagoslovi me!
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
– Amen.
Hvaljeno in češčeno naj vedno bo.
– Presveto Rešnje telo.
– Zdaj in vekomaj. – Amen.
Odpev: Pridite molimo Ga!
Jezus Kristusa, pravo in presveto daritev
v Najsvetejšem Zakramentu, –
Dragoceno telo in kri, Jezusa Kristusa v
presvetem Zakramentu, –
Jezusa, večnega velikega duhovnika, po
Melkizedekovem redu, –
Pridite, kličimo z vsemi angeli in svetniki:
Svet, svet, svet, si Ti Gospod vsega
stvarstva. polna so nebesa in zemlja
tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah.

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.
V Jezusovem času se je dva in pol milijona judovskih romarjev vsako leto zbiralo na obhajanju pashe v Jeruzalemu.
To je bil največji praznik. Praznovali so
rešitev iz Egipta. To je bila predpodoba
svete evharistije, ki je praznovanje
naše rešitve, ko nas je »Kristus osvobodil za svobodo«.
Vzklik: Evharistija je naš praznik!
Judje so za praznik pashe obredno
jedli jagnje v znamenje rešitve. Kako
naj mi obhajamo pasho? Sv. Pavel nam
naroča: »Kristus, naše pashalno jagnje,
je bil žrtvovan. Praznujmo ... z nekvašenim kruhom iskrenosti in resnice.«
Naše pashalno jagnje ima torej obliko
nekvašenega kruha. Naše praznovanje
je maša.
Vzklik: Evharistija je naš praznik!
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»Vi ste se približali gori Sionu in mestu
živega Boga, nebeškemu Jeruzalemu,
nepreštevnim angelom, prazničnemu
zboru in Cerkvi prvorojencev, ki so zapisani v nebesih, in Bogu, sodniku
vseh,« pravi Sveto pismo. Ko smo pri
evharistiji, se pridružujemo nebeškemu
praznovanju svetnikov, angelov in Gospoda samega v nebesih.
Vzklik: Evharistija je naš praznik!
Pri evharistiji se dogaja združitev nebes
in zemlje, dogaja se poroka Božjega ženina Kristusa in njegove neveste Cerkve. Evharistija je praznična svatba,
Gospodova gostija, kjer se On v Božjem
svetišču združuje z nami, nas hrani s
svojim telesom in mi mu darujemo
svoja telesa v živo in sveto daritev.
Vzklik: Evharistija je naš praznik!
Kristus je veliki duhovnik v nebeškem
svetišču, ki daruje svojo enkratno in
večno daritev ter in prihaja na svoje
svatbeno praznovanje. Duhovnik v Cerkvi pri evharistiji stoji v njegovi vlogi,
v belih oblačilih stopa v svetišče in
vodi praznovanje večne daritve in
večne svatbene gostije. Brez duhovnika
ni daritve, brez ženina ni svatbenega
praznovanja.
Vzklik: Evharistija je naš praznik!
Molitev: Gospod Jezus Kristus, veliki
in večni Duhovnik, žalostno je tvoje
Srce, ko gledaš ovce brez pastirja.
Zato v tvojem imenu in po tebi prosimo nebeškega Očeta, naj pošlje delavcev na svojo žetev.
Jezus, ljubitelj čistosti, pomagaj
krščanskim staršem vzgajati njihove
otroke v duhu požrtvovalnosti. Daj,
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da bodo velikodušno darovali za tvojo
službo tiste, ki jih Ti kličeš.
Učitelj apostolov, izberi med našo
mladino tiste, ki nam bodo darovali
daritev svete maše, delili svete zakramente, molili in se za nas žrtvovali.
Dobri pastir, varuj jih pred zunanjimi
nevarnostmi. Daj jim stanovitnost v
svetem poklicu, da postanejo duhovniki po tvojem Srcu. Naj polni vere in
ljubezni do tebe in tvoje svete Cerkve nesebično posvetijo vse svoje
moči ohranjanju in širjenju tvojega
kraljestva v neumrljivih dušah.
Mati Marija, varuj naša semenišča, da
pride iz njih mnogo svetih duhovnikov, ki bodo ohranili našemu narodu
zaklad svete vere. Amen.
Pesem:
Bodi hvaljen, Rešenik,
v vseh nadlogah pomočnik.
Svojim vernim, tebi zvestim
varuh in vodnik.
Litanije v čast Najsvetejšemu zakramentu
Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas
Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog
Kruh angelski, – usmili se nas
Kruh kraljevega bogastva in sladkosti
Živi kruh, ki si prišel iz nebes,
Kruh, ki daješ življenje svetu,
Kruh, ki krepčaš človeška srca
Žito izvoljenih
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Vino iz katerega rastejo device
Skrivna mana
Duhovna sladkost
Prestol prečisti
Hrana in gost
Nebeško varstvo proti grehu
Zdravilo nesmrtnosti
Spomin Božjih čudežev
Čudoviti čudež nad vsemi čudeži
Sveta Hostija
Kelih blagoslova
Prečisti dar
Večna žrtev
Presladka gostija
Skrivnost vere
Vez ljubezni
Okrepčilo svetim dušam
Popotnica v Gospodu umirajočim
Zastava prihodnje slave
Zakrament bogoljubnosti
Zakrament, ki daje življenje
Častitljivi zakrament
Presveti zakrament
Skriti Bog,
Beseda, ki je meso postala,
Bodi nam milostljiv
– prizanesi nam, o Gospod
Bodi nam milostljiv,
– usliši nas, o Gospod
Nevrednega prejemanja tvojega telesa
in tvoje krvi,
– reši nas, o Gospod!
Poželenja telesa
Poželenja oči
Napuha življenja
Vsega greha
Zaradi želje, s katero si z učenci želel
jesti velikonočno večerjo,
– prosimo te, o Gospod
Zaradi ponižnosti,
s katero si učencem noge umival,
Zaradi goreče ljubezni
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s katero si ustanovil presveti Zakrament,
Zaradi svoje dragocene krvi,
ki si jo na križu za nas prelil,
Zaradi tvojega svetega daru,
ki si ga na oltarju zapustil
Mi grešniki, – prosimo te, usliši nas!
Pomnoži in ohrani našo vero in češčenje tega čudovitega zakramenta
Prebudi v nas gorečo željo, da bi prejemali ta nebeški Kruh
Pripravi nas za vredno in pogosto prejemanje svetega obhajila
Dobrotljivo nam podeli dragocene sadove tega oživljajočega zakramenta
Vzpodbujaj nas, da bomo najsvetejši
zakrament obiskovali in ga častili
Okrepčaj in zavaruj nas s tem nebeškim kruhom v naši smrtni uri
Sin Božji, – prosimo te, usliši nas!
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe
sveta, – prizanesi nam, o Jezus
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe
sveta, – usliši nas, o Jezus
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe
sveta, – usmili se nas, o Jezus
Jezus, sliši nas
Jezus, usliši nas
Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
Samo kadar smo pred Najsvetejšim:
O, moj Jezus, ne morem se Ti dovolj
zahvaliti, ker si mi dopustil, da sem Te
obiskal v presvetem Zakramentu.
Smel sem Ti odkriti svoje srce, razodeti
svoje želje in Te prositi novih milosti.
Četudi ne morem dalj časa ostati pred
Tvojim tabernakljem, sem vendar v
duhu pri Tebi, in svoje srce položim na
Tvoj oltar; kajti Tebi sem posvetil srce
in se ne bo ločilo od Tebe nikoli.
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Sprejmi pa tudi, o Jezus, moje ponižne
prošnje, ki Ti jih polagam na oltar za
sveto Cerkev, za vso domovino, za
svoje prijatelje in dobrotnike in za vse,
za katere hočem in moram moliti.
O Marija, pomoč kristjanov, prosi Jezusa za nas.
Usmili se, predobri Jezus, vseh nevernikov in onih, ki so zapleteni v zmote
in so oropani milosti Tvojega presvetega Zakramenta.
O Marija, sedež modrosti, prosi Jezusa
za nas.
Usmili se, o usmiljeni Zveličar, vseh revnih in trdovratnih grešnikov in spreobrni
jih s svojo milostjo k ljubezni.
O Marija, pribežališče grešnikov, prosi
Jezusa za nas.
Usmili se, moj premili Jezus, vseh umirajočih, ki se zdaj v smrtnem boju bojujejo s hudobnim duhom, in dodeli
jim zmago, krono in venec večnega
Zveličanja. Amen.
Pesem:
Živo ver’jem, Jezus, v te,
trdno upam, ljubim te.
Srce moje naj bo tvoje,
ti pa, Jezus, moj.
Grehov se kesam srčno,
naj mi v odpuščanje bo.
Srce moje naj bo tvoje,
ti pa, Jezus, moj.
Voditelj povabi in vodi molitev:
Molimo desetko rožnega venca, ki je
postavil sveto evharistijo, za nove duhovne poklice.
Molimo za svetost že poklicanih:
Jezus, moj prijatelj in vodnik, z zaupanjem te prosim za vse naše duhov-
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nike, redovnike, redovnice in misijonarje ter vse, ki so na tvoj klic že odgovorili in se na svete poklice
pripravljajo ali pa jih šele kličeš v
svojo službo.
Napravi iz njih orodje svojega miru.
Kjer je sovraštvo naj prinašajo
spravo. Kjer so razdori naj ustvarjajo
edinost. Kjer so dvomi, naj utrjujejo
vero. kjer so zmote, naj svetijo z resnico. Kjer je obup, naj budijo upanje.
Kjer je žalost, naj razdajajo veselje.
Gospod Jezus, pomagaj našim duhovnikom, da bodo sveti, požrtvovalni,
potrpežljivi. Nam pa daj moči, da jim
bomo vračali zvestobo za zvestobo,
velikodušnost za velikodušnost, dobroto za dobroto.
Marija, mati velikega duhovnika Kristusa, izprosi našim duhovnikov in redovnikom ter bogoslovcem zvestobo
do konca. Amen.
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.
O Marija, ti devica,
bodi naša pomočnica.
Zdaj in pa poslednji čas
prosi ti Boga za nas.
(Duhovnik podeli blagoslov z Najsvetejšim ali drug zaključi: Gospod nas
blagoslovi, nas varuj vsega hudega in
pripelji v večno življenje.)

Priloga Novi rasti 5/2010

