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klicu, postanejo sol zemlje in luč sveta. Na zemlji naj nadaljujejo tvoje delo odrešenja in gradijo tvoje skrivnostno telo, ki je
Cerkev. Tudi številna in velikodušna srca deklet milostno pokliči,
Gospod. Vlij jim hrepenenje po evangeljski popolnosti in zbudi v
njih željo, da se bodo službi za tvojo Cerkev ter za uboge in
bolne žrtvovale z vsem žarom in vso močjo tvoje ljubezni.
Amen.
Duhovnik blagoslovi vse navzoče z Najsvetejšim.
Pesem: Blagoslovi, Jezus, pričujoče
Blagoslovi, Jezus, pričujoče,
pred teboj ponižno vzdihujoče.
Milostljivi Jezus, nam vsem skupaj zdaj
blagoslov svoj sveti daj.

Priloga Novi rasti 3/2011 - pripravil Uroš Pavkovič, semeniščnik
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Molitvena ura za duhovne poklice
+

Duhovnik izpostavi Najsvetejše.
Pesem: Hvali, svet, Odrešenika
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.
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L: ljudstvo

V: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
L: Gospod, pridi in mi pomagaj.
V: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
L: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
V: Gospod Jezus, ti si rekel učencem: »Ne delajte za jed, ki mine,
temveč za jed, ki ostane za večno življenje in vam jo bo dal Sin
človekov!« – To naj bi bila prva in glavna skrb tudi tvojih duhovnikov: da bi bilo vse delo usmerjeno v rast milosti v dušah. Prosimo
te, pomnoži in utrdi v nas živo vero v tvojo nenehno navzočnost
med nami pod podobo kruha, svete evharistije. Tako bo naše življenje raslo iz tega temelja vere in bo vedno bolj v slavo tebi in v
zveličanje vseh ljudi.
L: Gospod, danes smo se zbrali pri molitvi, da prosimo za nove
duhovne poklice. Daj nam obilo delavcev, ki bodo delali za blagor
vseh ljudi.
V: Gospod Jezus, tukaj pred teboj smo tvoji ponižni in grešni služabniki.
Bratje in sestre vabim vas, da nekaj časa ostanemo v tihi molitvi za
nove duhovne poklice ter za utrditev vseh poklicanih.

Pesem: K tebi Jezus ljubeznivi
K tebi, Jezus ljubeznivi,
k tebi le srčno želim.
O trenutki milostljivi,
ko pri tebi se mudim.
Ali strah srčnost mi jemlje,
trepetam uboga stvar:
kdo sem jaz? Le prah sem zemlje,
ti vesoljstva si vladar.
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Prošnje
V: Bog je naš dobri Oče. Pozna našo stisko, tudi pomanjkanje duhovniških in redovniških poklicev. Zato ga skupaj prosimo z besedami:
V: Vsemogočni večni Bog, tvoj Duh posvečuje in vodi vse telo Cerkve,
usliši nas, ki prosimo za duhovnike,
L: da ti bodo po tvoji milosti zvesto služili.
V: Pri zadnji večerji si v slovesni velikoduhovniški molitvi Očeta prosil
za svoje apostole.
L: Dovoli nam, da s tvojimi besedami molimo za vse stopnje
duhovništva.
V: Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v resnici; tvoja
beseda je resnica.
L: Posveti jih v resnici.
V: Tvoj Sin je naročil, naj prosimo, da pošlje delavcev na svojo žetev.
L: Z zaupanjem te zato prosimo, daj nam v svoji neizmerni dobroti
mnogo svetih služabnikov, pravih duhovnikov po svojem svetem
Srcu, da bodo pastirji naših duš.
V: Daj nam milost, da tudi v naših družinah vzkalijo duhovniški in redovniški poklici.
L: Pomagaj nam, da jih z zgledom krščanskega življenja podpiramo, da
ne omagajo, marveč pridejo do tvojega oltarja.
Oče naš. Zdrava Marija. Slava Očetu.
Molitev za nove duhovne poklice
V, L: Gospod Jezus, božji Pastir duš, ti si poklical apostole, da bi postali ribiči ljudi. Pritegni tudi danes k sebi goreče in plemenite
fante iz naših družin ter jih naredi za svoje učence in služabnike. Zbudi v njih željo po odrešenju vseh ljudi, za katere na
naših oltarjih vsak dan obnavljaš svojo daritev na križu. Pokaži
jim, Gospod, vse pokrajine, kjer toliko naših bratov in sester
prosi za luč resnice in gorečo ljubezen. Naj odgovorijo tvojemu
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L: Gospod, vodnikov nam daj, ki bodo pred nami nosili luč in nas
varno vodili po poti trnja in čeri v božanski raj tvojega Srca.
V: Gospod, daj nam duhovnikov. Daj nam duhovnikov po svojem
Srcu.
L: Podeli pa tudi nam potrebno milost, da bomo zvesto poslušali
duhovnike in živeli po tvojih zapovedih. Amen.
Pesem: O, Srce Božje
O Srce Božje, slišim tvoj glas,
iz hiše svete k sebi vabiš nas.
Glej, Srce sveto za nas krvavi,
ogenj v njem plameni.
Slava tebi, o Rešitelj moj,
križ nositi hočem za teboj.
Jezus premili, bodi pri nas
zdaj in poslednji čas!
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Berilo: Postavitev evharistije (Lk 22,14–23)
V: Ko je prišla ura, je sedel k mizi in apostoli z njim. In rekel jim je:
»Srčno sem želel jesti z vami to pashalno večerjo, preden bom
trpel, kajti povem vam, da je ne bom več jedel, dokler ne bo dopolnjena v Božjem kraljestvu.« In vzel je kelih, se zahvalil in rekel:
»Vzemite to in si razdelite med seboj, kajti povem vam, odslej ne
bom več pil od sadu vinske trte, dokler ne pride Božje kraljestvo.«
In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: »To je
moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin.« Prav tako je
po večerji vzel tudi kelih in rekel: »Ta kelih je nova zaveza v moji
krvi, ki se preliva za vas.«
Nekaj tihote.
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Psalm 119,1–16: Veselje nad Božjo besedo in postavo
V: Čisto srce, o Bog, mi ustvari!
V: Blagor njim, katerih pot je popolna, *
ki hodijo v Gospodovi postavi.
L: Blagor njim, ki čuvajo njegova pričevanja, *
ki ga z vsem srcem iščejo.
V: Sploh niso ravnali izprijeno, *
hodili so po njegovih potih.
L: Ti si razglasil svoje ukaze, *
da bi se jih natančno držali.
V: O da bi bile moje poti trdne *
v izpolnjevanju tvojih zakonov!
L: Potem ne bom osramočen, *
ko bom gledal na vse tvoje zapovedi.
V: Zahvalil se ti bom z iskrenim srcem, *
ko se bom učil sodb tvoje pravičnosti.
L: Držal se bom tvojih zakonov; *
ne zapusti me popolnoma.
V: Kako lahko ohrani mladenič svojo pot čisto? *
Če bo izpolnjeval tvojo besedo.
L: Z vsem svojim srcem te iščem, *
ne daj, da zablodim od tvojih zapovedi.
V: Tvoj izrek hranim v svojem srcu, *
da ne bi grešil zoper tebe.
L: Slavljen si, o Gospod; *
uči me svojih zakonov.
V: S svojimi ustnicami oznanjam *
vse sodbe tvojih ust.
L: Nad potjo tvojih pričevanj imam veselje *
kakor nad vsem bogastvom.
V: O tvojih ukazih hočem premišljati *
in gledati na tvoja pota.
L: Ob tvojih zakonih se bom naslajal, *
tvojih besed ne pozabljam.
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V: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
L: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
V: Čisto srce, o Bog, mi ustvari!
Spev z odpevom
V: Slavil bom Gospoda v vsakem času.
L: Slavil bom Gospoda v vsakem času.
V: Vedno ga bom hvalil.
L: Slavil bom Gospoda v vsakem času.
V: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
L: Slavil bom Gospoda v vsakem času.
Pesem: Vse duhovne, o Marija Mati
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.
V: Gospod! Duhovnikov nam daj, iz tvojega Srca rojenih, z oljem
ljubezni tvoje posvečenih.
L: Duhovnikov nam daj, pastirjev, ki bodo zvesto pasli tvojo čredo, ki
bodo s krotkostjo nebeškega Jagnjeta premagali volkove.
V: Daj nam duhovnikov z nedolžnim srcem in s tvojo modrostjo, daj
nam duhovnikov – svetnikov.
L: Daj nam duhovnikov – angelov, ki nas bodo tolažili v bolečinah in
spodbujali v omahljivosti.
V: Daj nam apostolov, ki bodo ponesli tvoj križ v misijonske dežele
in sirotam odprli zaklade tvoje ljubezni.
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