Molitvena ura za duhovne poklice

ODPRTI ZA TVOJ GLAS
Izpostavitev Najsvetejšega
Pesem:
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.

Jezus nas je močno ljubil,
je za nas življenje dal,
da bi se nihče ne izgubil,
se za nas je daroval.
Zdaj povzdigni …

Preden se od tod je ločil,
je zapustil nam spomin,
svoje je telo izročil v hrano nam
sam Božji Sin.
Zdaj povzdigni …

Ali kanon:
Bodi tu in čuj zdaj z menoj,
čuj zdaj in moli, čuj zdaj in moli.

Čas za češčenje - pogovor z Jezusom v Najsvetejšem (10 minut).
Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi: Amen.
Uvod: Jezus nas vabi in na nek način izziva: »Prosite gospodarja žetve, naj
pošlje delavce na svojo žetev.« Ne, ne moremo gledati neprizadeto
ali prepuščati skrbi za duhovne poklice drugim. Jezus se tudi danes
obrača name in nate, brat in sestra, da vzameš njegovo vabilo za vabilo, ki je naslovljeno nate in name. Jaz, ne nekdo drug, moram postati plodna njiva, na kateri bodo mogli rasti duhovni poklici. Ne onih
drugih, mene kliče Gospod kot je nekoč Samuela, da svoje življenje
dojamem v razsežnosti poklicanosti. Polnost življenja ni v izbiri, ni v
vase zagledanem načrtovanju ampak v odgovarjanju na Božji klic.
Nihče nas bolj ne pozna in popolneje ne ljubi od našega Gospoda.
Naj bo tudi naš odgovor: »Govori, Gospod, tvoj hlapec posluša.«
(Ali s svojimi besedami!)

Božja beseda: Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 4,18-22; 9,9).
Ko pa je hodil ob Galilejskem morju, je zagledal dva brata: Simona,
z imenom Peter, in njegovega brata Andreja, ko sta mrežo metala v
morje; bila sta namreč ribiča. Reče jima: »Hodíta za menoj in napravil vaju bom za ribiča ljudi.« In takoj sta mreže popustila in šla za
njim. In ko je od tam šel dalje, je videl druga dva brata: Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ko sta z očetom Zebedejem v čolnu popravljala mreže, in ju je poklical. In ta dva sta čoln
in očeta takoj zapustila in šla za njim. Od tam gredoč je Jezus zagledal pri mitnici sedečega moža, Mateja po imenu, in mu je rekel: »Za
menoj hôdi!« In vstal je ter šel za njim.

Točke za soočenje z Božjo besedo (pet do deset minut tišine):
o
o
o
o
o
o
o

Jezus je našel Simona, Andreja, Janeza, Jakoba in Mateja!
V čisto navadnem življenjskem okolju takratnega časa.
Pokliče jih: »Hodite za menoj!«
Vstanejo in gredo za njim.
Poklic je odgovor na Božjo pobudo.
Poklic ni moje delo.
Sem sprejemljiv za Božji klic?

Pesem:
Jezus ljubil je apostole, učil jih, govoril jim prilike.
Vsakemu svojo nalogo je dal, Simona za Petra je imenoval.
»Na trdi skali bom Cerkev gradil, niti pekel je ne bo pogubil,
Peter, ključe od vrat ti imej, če ljubiš me, še prej mi povej.«
Gospod, zakaj sprašuješ me, povej, zakaj dvomiš v me?
Ti veš vse, ve, da ljubim te.
1. Bralec: Gospod, pred teboj klečimo v zavesti, da si nas v krstu prerodil
za nove ljudi. Posvetil si nas in poklical, da bi bili luč in sol v tem
svetu. Opogumi nas, da bomo s tvojo pomočjo zares to, v kar si
nas poklical. Daj moči tvojega Duha tudi vsem, ki se po zakramentu svetega krsta pridružujejo družini odrešenih, posebej
odraslim katehumenom, da bodo z veseljem odgovorili na tvoj
klic.
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2. Bralec: Ped teboj, v podobi kruha, se spominjamo vseh, ki se pripravljajo
na zakon, na služenje bratom v redovnem življenju ali v svetem
redu. Naj se zavedajo, da je to pot zanje izbral Gospod v svoji veliki ljubezni in jih ne neha ljubiti, da bi mu mogli služiti.
1. Bralec: Tu pred teboj – v zakramentu ljubezni – prosimo za vse iskrene
iskalce poti vere, za vse, ki so zaslišali glas tvoje Besede in se
želijo izročiti tvoji ljubezni, da bi se ne zadovoljili z lahkotno vero,
ampak bi se izročili navdihu Svetega Duha.
2. Bralec: Molimo tudi za vse, ki si prizadevajo ostati zvesti tvojemu klicu,
da bi, o Jezus, »vztrajali na poti za teboj«; naj jim napori te poti
ne vzamejo poguma in naj se ne zadovoljijo le z bedno povprečnostjo.
Vsi: Gospod naš Odrešenik, naj tvoj klic na pot vere sprejemamo z odprtim
in veselim srcem, da bi spoznali tebe, naš Gospod. Zavezo, ki jo želiš
skleniti z nami vsak dan znova, naj sprejemamo v odprtosti našega
duha navdihom tvojega Duha in naj bomo tako znamenje novega življenja v tem zgodovinskem trenutku. Ti ne želiš, da bi bili deležni zveličanja samo mi ter naši bratje in sestre v veri v Troedinega Boga ampak
ves svet. Zato si nas poklical, da bi bili luč in sol v tem svetu.
ROŽNI VENEC ZA DUHOVNE POKLICE

Skrivnosti dneva v tednu!
1. Prosimo za duhovnike; da bi bili vztrajni molivci in bi zakoreninjeni v
Bogu prenašali težave svojega duhovniškega poslanstva. V navezi s Kristusom naj si prizadevajo vršiti Božjo voljo.
2. Prosimo za redovnike in redovnice; naj sledijo Kristusu, križanemu in od
mrtvih vstalemu, z odprtim in velikodušnim srcem.
3. Prosimo za mlade na poti v posvečeno življenje, da bi leta vzgoje doživljali kot čas umiranja staremu človeku in čas rojevanja novega človeka,
upodobljenega po Jezusu Kristusu.
4. Prosimo za vse kristjane, posebej še za naše družine, da bi živeli v polnosti svojo poklicanost k svetosti, tesno povezani z Jezusom Kristusom
na poti skozi trpljenje v novost življenja.
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5. Prosimo za papeža, škofe, duhovnike in diakone, da bi po Kristusovem
vzoru zmogli »darovati« svoja življenja za Božje ljudstvo in državne voditelje, da bi si ti, razsvetljeni in okrepljeni z močjo Križa, mogli vedno prizadevati za pravičnost in enakost med vsemi ljudstvi na zemlji.

Trenutek tišine.
Pesem:
Poklonim se, vse izročim k Jezusovim nogam:
ljubezni moč, usmiljenje k Jezusovim nogam.
Kličem: Svet si, svet si, svet si! (3X) ti, Gospod.
Ali:
Hvalite vsi rodovi, hvalite Jezusa,
hvalite vsi rodovi, hvalite Jezusa.

Zahvaljujmo se s sv. Frančiškom
Vsemogočni, najsvetejši, najvišji in najvzvišenejši Bog, vsako dobro, največje dobro, vse dobro, ki si edini dober; tebi dajemo vso hvalo, vso slavo,
vso zahvalo, vso čast, vse poveličevanje in vse dobro. Zgodi se. Zgodi se.
Amen.
Pesem:
O, Ljubezen, neizrečeno sveta, tebi bodi čast in slava peta.
Srce Jezusovo ljubim te nad vse, prosim, blagoslovi me.

Blagoslov z Najsvetejšim.
Pesem:
1. 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.
2. 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.
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