Molitvena ura

ZA NOVE DUHOVNE POKLICE
Izpostavitev Najsvetejšega
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.
Spokorjenja dal solze,
grehov zbriši nam dolge;
vera, upanje, ljubezen
v srcih naj žive!
Kadar nam umre telo,
sprejmi dušo ti v nebo,
da se bomo veselili
vekomaj s teboj.
Ali kanon:
V Gospodu je moja moč in Gospod je moja luč.
Upaj vanj, odrešil te bo. Nič se ne boljte, Gospod je tu. (5x)

V:
Vsi:

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.

Ps 62 Le v Bogu je rešitev
V:
Vsi:

Le k Bogu teži moja duša, da se pomiri,
od njega je moja rešitev.

V:
Vsi:

Le on je moja skala in moja rešitev,
moja trdnjava: ne bom veliko omahoval.

V:
Vsi:

Doklej se boste zaganjali v človeka,
ga morili, vi vsi,

V:
Vsi:

kakor nagnjeno steno,
kakor zid, ki se maje?

V:
Vsi:

Da, posvetujejo se, da ga pahnejo z njegove višine,
laž jim je v veselje.

V:
Vsi:

Z usti blagoslavljajo,
v svoji notranjosti pa preklinjajo.

V:
Vsi:

Le pri Bogu se umiri, moja duša,
kajti od njega je moje upanje.

V:
Vsi:

Le on je moja skala in moja rešitev,
moja trdnjava: ne bom omahoval.

V:
Vsi:

Pri Bogu sta moje rešenje in moja slava,
moja močna skala, moje zavetje je v Bogu.

V:
Vsi:

Zaupajte vanj ob vsakem času, o ljudstvo,
pred njim izlivajte svoja srca!

V:
Vsi:

Bog nam je zatočišče.
Le dih so človeški sinovi,
slepilo so sinovi moža;
če bi stopili na tehtnico,
so vsi skupaj lažji kakor dih.

V:
Vsi:

Ne zaupajte v zatiranje,
z ropanjem se ne varajte!

V:
Vsi:

Če premoženje raste,
nanj srca ne navezujte!

V:
Vsi:

Eno je Bog govoril, to dvoje sem slišal:
da je moč pri Bogu
in da je tvoja, Gospod, dobrota;
zakaj ti plačuješ
vsakemu po njegovem delu.

Bralec:
(Est 8,12-18)
Berilo iz Esterine knjige
Tudi kraljica Estera se je v smrtni grozi zatekla h Gospodu. Slekla je oblačila svojega kraljevega dostojanstva in si nadela obleko tesnobe in žalosti. Namesto dragocenih dišav si je po
glavi posipala prah in pepel. Zelo je ponižala svoje telo. Vse kotičke, ki jih je prej lepotičila v
svoje veselje, so zdaj prekrili njeni bujni lasje. Molila je h Gospodu, Izraelovemu Bogu, z besedami: »Moj Gospod, naš Kralj, ti si edini! Pomagaj meni, ki sem sama in nimam nikogar, ki bi
mi pomagal, razen tebe. Zakaj nevarnost, ki mi grozi, je že pred mano. Že od malega, že v
rodu svojih očetov, sem slišala, Gospod, kako si Izraela izbral izmed vseh narodov in kako si
naše očete izvolil izmed vseh prednikov, da postanejo tvoja dediščina na vekomaj. In izpolnil
si jim vse, kar si obljubil. Mi pa smo grešili pred tvojim obličjem, zato si nas izročil v roke
2naših sovražnikov, ker smo častili njihove bogove. Pravičen si, Gospod!”

Nekaj trenutkov tišine.
Kanon
Odpri oči mi, da vidim te, Jezus,
da se te dotaknem in rečem, da Tvoj sem.
Ušesa odpri mi za tvojo besedo,
srce odpri mi, da vzljubim te, Jezus. (3x)
Ali pesem: Jezus, Ti si vinska trta (SG 472)
Bralec:
(Mt 7,7-12)
Iz svetega evangelija po Mateju

»Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti vsak, kdor
prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo. Ali pa: kdo med vami bo dal
svojemu sinu kamen, če ga bo prosil kruha? Ali mu bo dal kačo, če ga bo prosil za ribo? Če
torej vi, ki ste hudobni, znate svojim otrokom dajati dobre darove, koliko bolj bo vaš Oče, ki je
v nebesih, dajal dobro tem, ki ga prosijo.«
V:
Vsi:

V:
Vsi:

V:
Vsi:

V:
Vsi:

V:

Vsi:

V:

Vsi:

V:
Vsi:

Prosimo Boga Očeta, ki je delivec vseh milosti, naj nam da novih duhovnih poklicev
in poživi poklic v teh, ki so že na poti za njim:
Usliši nas, o Bog!
Za svetega očeta I., Gospod, obdari ga s svojim Svetim Duhom, da bo pričeval o tvoji
svetosti in vse ljudi učil prave poti.
Usliši nas, o Bog!
Za našega (nad)škofa I. zaupal si mu skrb za tvoje ovce. Naj skrbno vodi in usmerja
zaupano mu ljudstvo in ga varno pripelje v varen dom.
Usliši nas, o Bog!
Za domačega župnika I., ki se trudi v tvojem vinogradu. Daj mu moč in pogum za
delo in potrpežljivo ljubezen pri oznanjevanju tvojega nauka.
Usliši nas, o Bog!
Za vse bogoslovce, semeniščnike, novinke in novince, ki so zaslišali Tvoje povabilo in
se odzvali. Razžari njihova srca, da bodo v vseh ponudbah tega sveta še bolj zahrepeneli po tebi in ti vdano sledili.
Usliši nas, o Bog!
Za dekleta in fante, ki jih tudi danes kličeš na pot za seboj. Pomagaj jim, da bodo slišati tvoje povabilo in daj jim velikodušno srce, da ti bodo sledili kljub nasprotovanjem
okolice in drugim vabilom.
Usliši nas, o Bog!
Za vse krščanske družine, da bi rade molile in v svoje molitve vključevale tudi prošnje
za nove duhovne poklice.
Usliši nas, o Bog!
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V:
Vsi:

V:

Za družine, v katerih Bog kliče njihove otroke na pot posvečenega življenja, da se ne
bi ustrašile povabila, ampak bi ga sprejele kot veliki Božji blagoslov zanje.
Usliši nas, o Bog!

Vsi:

Za vse molivce za nove duhovne poklice, da ne bi omagali v svojem velikem poslanstvu in bi vsak dan neutrudno prosili Gospoda za nove delavce v njegovem vinogradu.
Usliši nas, o Bog!

V:

Prosimo še po osebnem namenu.

V:

Molimo: Dobri Bog, hvala, ker si nas poslušal. Usliši te naše prošnje tako kot je tebi
najbolj všeč. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

Vsi:

Blagoslov z Nasvetejšim.
Zaključna pesem:
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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