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Molitvena ura
Darovanje trpljenja – moja dobrodelnost

Foto: S. Skralovnik
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IZPOSTAVITEV NAJSVETEJŠEGA V ČAŠČENJE

Pesem: Pridi molit, o kristjan (SG 481)
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.
Bodi hvaljen Rešenik, v vseh nadlogah pomočnik,
svojim vernim, tebi zvestim varuh in vodnik.
Spokorjenja daj solze, grehov zbriši nam dolge,
vera, upanje, ljubezen v srcih naj žive.
Nekaj trenutkov tihote za osebno molitev.
Voditelj ali bralec bere:
»Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:
"Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas."«
Po trenutku tihote zmolimo apostolsko veroizpoved:
Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje.
In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki
je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod
Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred
pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici
Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in
mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo
svetnikov; odpuščanje grehov; vstajenje mesa in večno življenje.
Amen.
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Bralec bere:
»Ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli videti, ne zunanjosti, da bi si
ga želeli. Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi, mož bolečin in znanec
bolezni, kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz, je bil zaničevan in
nismo ga cenili.
V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga
imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je
padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni.« (Iz 53,2b-5)
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Voditelj ali molivec moli prvi del očenaša in trikrat zdravamarijo s prošnjami:
1. ki nam utrdi spomin.
2. ki nam razsvetli pamet.
3. ki nam okrepi voljo.
Zbrani verniki odgovarjajo drugi del.
Bralec bere:

Foto: S. Skralovnik

»Jezus je šel ven in se kakor po navadi napotil proti Oljski gori. Tudi
učenci so šli z njim. Ko je prišel na tisti kraj, jim je rekel: "Molite, da ne
pridete v skušnjavo!", sam pa se je oddaljil od njih približno za lučaj
kamna. Padel je na kolena in molil: "Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih
mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi." Prikazal se
mu je angel iz nebes in ga krepčal. Ko ga je obšel smrtni boj, je še bolj
goreče molil. Njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo.
Ko je vstal od molitve, je šel k učencem in jih našel, da so od žalosti
zaspali. Rekel jim je: "Kaj spite? Vstanite in molite, da ne pridete v
skušnjavo!"« (Lk 22,39-46)
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Voditelj ali molivec moli prvi del očenaša, zbrani verniki odgovarjajo
drugi del.
Pesem: Duša, le pojdi z mano (SG 778)
Duša, le pojdi z mano, z menoj na božjo pot;
na božjo pot na goro, na goro žalostno.
Tam videla boš duša ti, kaj Jezus, Bog, za nas trpi,
za nas in za naše grehe krvavi pot poti.
Voditelj ali molivec moli desetkrat prvi del zdravamarije s skrivnostjo:
- ki je za nas krvavi pot potil.
Zbrani verniki odgovarjajo drugi del.
Po deseti zdravamariji voditelj ali molivec moli prvi del Slava Očetu,
zbrani verniki odgovarjajo drugi del. Nato vsi skupaj molijo fatimsko
molitev:
O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas večnega ognja, in
privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne
tvojega usmiljenja.
Bralec bere:
»Ko je Pilat videl, da nič ne pomaga, ampak da hrup čedalje bolj
narašča, je vzel vodo, si vpričo množice umil roke in rekel: "Nedolžen
sem pri krvi tega človeka. Vi glejte!" Vse ljudstvo je odvrnilo: "Njegova
kri na nas in na naše otroke!" Tedaj jim je izpustil Baraba, Jezusa pa
dal bičati in ga je izročil, da bi bil križan.« (Mt 27,24-26)
Očenaš.
Pesem:
Duša, le pojdi z mano, z menoj na božjo pot;
na božjo pot na goro, na goro žalostno.
Tam videla boš duša ti, kaj Jezus, Bog, za nas trpi,
za nas in za naše grehe je grozno bičan bil.
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Desetkrat zdravamarija s skrivnostjo:
- ki je za nas bičan bil.
Slava Očetu in fatimska molitev.
Bralec bere:
»Upraviteljevi vojaki so tedaj vzeli Jezusa s seboj v sodno hišo in zbrali
okrog njega vso četo. Slekli so ga in ga ogrnili s škrlatnim plaščem. Iz
trnja so spletli krono in mu jo dali na glavo in trstiko v njegovo desnico.
Poklekovali so pred njim, ga zasmehovali in govorili: "Pozdravljen, judovski kralj!" In pljuvali so vanj, mu vzeli trstiko in ga z njo tepli po
glavi.« (Mt 27,27-30)
Očenaš.
Pesem:
Duša, le pojdi z mano, z menoj na božjo pot;
na božjo pot na goro, na goro žalostno.
Tam videla boš duša ti, kaj Jezus, Bog, za nas trpi,
za nas in za naše grehe je s trnjem kronan bil.
Desetkrat zdravamarija s skrivnostjo:
- ki je za nas s trnjem kronan bil.
Slava Očetu in fatimska molitev.
Bralec bere:
»Potem ko so vojaki Jezusa zasmehovali, so mu slekli škrlat in ga
oblekli v njegova oblačila. In peljali so ga ven, da bi ga križali. Prisilili so
nekega mimoidočega, Simona iz Cirene, Aleksandrovega in Rufovega
očeta, ki se je vračal s polja, da je nesel njegov križ. Pripeljali so ga na
kraj, ki se imenuje Golgota, kar v prevodu pomeni Kraj lobanje. Dajali
so mu vina, pomešanega z miro, vendar ga ni vzel.« (Mr 15, 20-23)
Očenaš.
6

Nrast_04_2011_priloga:Layout 1

6.9.2011

14:38

Page 5

Pesem:
Duša, le pojdi z mano, z menoj na božjo pot;
na božjo pot na goro, na goro žalostno.
Tam videla boš duša ti, kaj Jezus, Bog, za nas trpi,
za nas in za naše grehe je nesel težki križ.
Desetkrat zdravamarija s skrivnostjo:
- ki je za nas težki križ nesel.
Slava Očetu in fatimska molitev.
Bralec bere:
»Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove
matere, Marija Klopajeva in Marija Magdalena. Ko je Jezus videl svojo
mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi:
"Žena, glej, tvoj sin!" Potem je rekel učencu: "Glej, tvoja mati!" In od
tiste ure jo je učenec vzel k sebi. Ker je Jezus vedel, da je že vse izpolnjeno, in da bi se izpolnilo Pismo, je rekel: "Žejen sem." Tam je stala
posoda, polna kisa. V kis namočeno gobo so nataknili na hizop in mu jo
podali k ustnicam. Ko je Jezus vzel kisa, je rekel: "Izpolnjeno je." In
nagnil je glavo in izdihnil.« (Jn 19,25-30)
Očenaš.
Pesem:
Duša, le pojdi z mano, z menoj na božjo pot;
na božjo pot na goro, na goro žalostno.
Tam videla boš duša ti, kaj Jezus, Bog, za nas trpi,
za nas in za naše grehe je strašno križan bil.
Desetkrat zdravamarija s skrivnostjo:
- ki je za nas križan bil.
Slava Očetu in fatimska molitev.
Dodamo desetko rožnega venca z vzklikom:
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- ki naj pošlje delavcev na svojo žetev.

Pesem: Najsvetejši, tebe počastimo (SG 477) – 2. kitica
Blagoslovi, Jezus, pričujoče, pred teboj ponižno vzdihujoče;
milostljivi Jezus, nam vsem skupaj zdaj blagoslov svoj sveti daj!

BLAGOSLOV Z NAJSVETEJŠIM

Pesem:

Foto: S. Skralovnik

Zdaj smo sveti blagoslov prejeli, pojmo hvalo Jezusu veseli.
Ljubi Jezus, bodi vedno ti pri nas zdaj in pa poslednji čas.

Priloga Novi rasti 4/2011 - pripravil Luka Mihevc, župr.

