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Molitvena ura za duhovne poklice
Dobrodelnost in duhovni poklici
+
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L: ljudstvo

Duhovnik izpostavi Najsvetejše.
Pesem: SG 483
Tukaj svete so reči,
Jezusa telo in kri.
Duša k`tera njega uživa,
se ne pogubi.

Pridi molit, o kristjan,
po ljubezni sveti vžgan,
ker je Jezus v Zakramentu
iz ljubezni dan.

V: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
L: Amen.
V: Gospod Jezus, zbrali smo se pred Teboj, da bi se Ti zahvaljevali, Te
prosili in Te slavili za vse, kar delaš v našem življenju po ljudeh, ki jih
kličeš v duhovne poklice.
Duhovi poklic je Tvoj dar in naročilo, naj bodo vsi poklicani sol in luč
današnjemu svetu. Ti jih kličeš in pred nje odpiraš široko polje potreb
in stisk ljudi. »Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite Gospoda
žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev!« naročaš tudi nam.
L: Danes želimo prisluhniti Tvojemu povabilu, Gospod, in se pridružiti
vsem, ki molijo za vse, ki jih kličeš, da bi Te slišali in se odzvali.
Pesem: SG 147
Božje milostno srce,
Ti odpusti nam dolge!
Našli smo iz greha zmot,
k Tebi, Jezus, pravo pot.
Čuvaj …

Božje milostno Srce,
k Tebi dvigamo roke.
Vsak prisega izmed nas
Ti zvestobo večni čas.
Čuvaj nas v ljubezni svoji,
mi smo Tvoji, mi smo Tvoji. (2x)
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Psalm 66: Gospoda naj slavijo vsi narodi
V: O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi,
pokaži nam svojo dobroto.
L: Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji,
naj Tvoje zveličanje osreči vse narode.
V: O Bog, slavijo naj Te vsa ljudstva,
slavijo naj Te vsa ljudstva.
L: Veselijo in radujejo naj se narodi,
ker jih vladaš in vodiš po pravici.
V: O Bog, slavijo naj Te vsa ljudstva,
slavijo naj Te vsa ljudstva.
L: Zemlja je obrodila svoje sadove,
Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.
V: Bog je zares dober,
zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi.
L: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Pesem SG 436
O dobri Jezus, moje vse, Ti moje duše upanje.
Glej solznih iščem Te oči, srce po Tebi hrepeni. (2x)
Ostani z nami, o Gospod, razsvetli ves človeški rod.
Preženi nam duha temo in svet napolni z milostjo. (2x)
O Jezus, daj ljubezni žar, ne Te ne žalimo nikdar.
S Teboj živeti je lepo, brez Tebe umreti je hudo. (2x)
ali
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kanon V Gospodu je moja moč
V Gospodu je moja moč in Gospod je moja luč.
Upaj vanj, odrešil Te bo, nič se ne bojte, Gospod je tu,
nič se ne bojte, Gospod je tu. (5x)
V: BOŽJA BESEDA: Prilika o desetih minah (Lk 19,11–21)
Jezus je bil z učenci blizu Jeruzalema in ker so
mislili, da se bo Božje kraljestvo pojavilo
takoj, je Jezus povedal priliko. Rekel je: »Neki
človek plemenitega rodu je odpotoval v daljno
deželo, da bi si pridobil kraljevsko oblast in se
vrnil. Poklical je svojih deset služabnikov, jim
razdelil denar, deset min, in dejal: „Trgujte,
dokler ne pridem.” Njegovi podložniki pa so ga
sovražili. Poslali so za njim poslance s sporočilom: „Nočemo, da bi ta zavladal nad nami.”
Zgodilo pa se je, da se je vrnil, ko je dobil kraljevsko oblast. Ukazal je, naj mu pokličejo služabnike, ki jim je izročil denar, da bi izvedel,
kaj so prigospodarili. Pristopil je prvi in rekel:
„Gospod, Tvoja mina je pridobila deset min.”
In rekel mu je: „Prav, dobri in zvesti služabnik,
ker si bil v malem zvest, imej oblast nad desetimi mesti.” Pristopil je drugi in rekel: „Tvoja
mina, Gospod, je pridobila pet min.” Tudi
temu je rekel: „Tudi ti bodi nad petimi mesti.”
Prišel je spet drugi in rekel: „Gospod, tu je
Tvoja mina, ki sem jo hranil v prtiču. Bal sem
se te, ker si strog človek; jemlješ, česar nisi
vložil, in žanješ, česar nisi vsejal.”
Sledi nekaj trenutkov tišine.
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V: Gospod Jezus, Ti si tisti človek plemenitega rodu, ki odpotuješ in se
vrneš.
L: Mi pa smo služabniki, ki si jim razdelil svoje mine.
Sledi nekaj trenutkov tišine.
V: Koliko je v nas ljubezni do Tebe, da bomo pridobili nove mine?
L: Koliko je v nas strahu, pred Teboj, da ne bi trgovali?
V: Koliko je v nas sovraštva do Tebe, da ne bi trgovali?
L: Koliko je v nas napuha in samozadostnosti pred Teboj?
V: Gospod očisti nam srce in ga osvobodi vseh neurejenih želja, pozdravi
notranje rane in nas naredi odprte za Tvoje povabilo v služenje. Molimo skupaj s Frančiškom Asiškim:
L: O vzvišeni in veličastni Bog,
razsvetli temine mojega srca.
Daj mi pravo vero, trdno upanje,
popolno ljubezen, globoko ponižnost,
razumnost in spoznanje,
da se bom držal Tvojih zapovedi. Amen.
Pesem SG 457
Za nas na križu si umrl,
učlovečeni Bog,
da bi sovraštvo v nas zatrl
in nas otel nadlog.
O Jezus …

Za nas si Jezus, se rodil,
Odrešenik sveta,
da vsem nam pot bi razsvetlil
in vso temo srca.
O Jezus, naš dobri Pastir,
podeli nam spravo in mir. (2x)
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Za nas si zmagoslavno vstal,
Zveličar in Vladar,
da bi kot brat nas popeljal k Očetu
za vsekdar.
O Jezus …
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V: Gospod Jezus, tu smo pred Teboj in verujemo, da nas poslušaš in že
uslišuješ. Sprejmi tudi te naše prošnje, ki Ti jih bomo izrekli in nas usliši:
L: Gospod, usliši nas.
1. Poživi gorečnost vseh duhovnikov, redovnikov in misijonarjev, ki so se
že odzvali Tvojemu klicu, da bi z še večjim navdušenjem prepoznavali
stiske bratov in sester in jim velikodušno pomagali.
2. Odpri srca vseh tistih, ki jih kličeš za seboj, da bi mogli jasno spoznati
Tvoje povabilo ter se pogumno podati na pot za Teboj.
3. Daj svojega Svetega Duha vsem, ki spremljajo mlade v odločanju za
duhovne poklice, da bi jim pomagali razločevati klic in jih znali voditi
k Tebi.
4. Duhovni poklici prihajajo iz družin. Gospod Jezus, vabi vse družine, da
bodo odprte za Tvoje navdihe in naj vedno računajo na Tvojo pomoč in
navzočnost v njih.
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5. Gospod Jezus, Ti ne zavrneš nobene naše prošnje. Prosimo Te za vse, ki
molijo in darujejo svoje trpljenje za nove duhovne poklice, naj se ne
naveličajo kljub na videz sušnim letom.
6. Gospod Jezus, prosimo Te tudi za vse tiste, ki so izgubili smisel svojega
duhovnega poklica in životarijo. Srečaj jih na tej poti, da se dvignejo
iz teme v svetlobo Tvoje luči.
7. Gospod Jezus, spomni se tudi na vse, ki so se trudili v Tvojem vinogradu in so že pri Teboj. Povrni jim za vse, kar so dobrega storili, od
tam pa naj prosijo za nas, ki še potujemo na tem svetu, da bi mogli
spolniti nalogo, za katero si nas postavil vanj.
8. Nekaj tišine za osebno prošnjo.
V: Gospod Jezus, hvala Ti, ker si nas poslušal. Hvala, ker si nas uslišal.
Hvala za vse milosti, ki si nam jih dal v tej molitvi. Hvala za vsak trenutek, v katerem nas obsipaš s svojimi darovi. Hvala za Tvojo ljubezen
do nas. Naj Ti bomo vedno hvaležni, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
L: Amen.
Duhovnik blagoslovi vse navzoče z najsvetejšim.
Pesem SG 199
O Marija, naša ljuba Mati, sprejmi v milostno Srce;
verne vse, ki množice jih tvoje danes Ti priporoče.
O Marija, o Marija, milostno imaš Srce!
K Tebi, k Tebi koprnijo naše misli in želje.
Vse duhovne, o Marija Mati, sprejmi v milostno Srce!
Naše duše vedno jih težijo, naši grehi jih skrbe.
O Marija, o Marija, milostno imaš Srce!
Prosi Sina, naj usliši njih molitve in prošnje.
Naše starše, o Marija Mati, sprejmi v milostno Srce!
Ti jim vračaj, Ti obilno plačaj, noč in dan za nas skrbe.
O Marija, o Marija, materno imaš Srce!
Tvoji smo sinovi, hčere, k Tebi srca hrepene.
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