MOLITVENA URA

JEZUS V SVETEM REŠNJEM
TELESU
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Ponižno tukaj pokleknimo in z vernim srcem
počastimo Nebeškega Zveličarja;
v podobi kruha je pred nami,
o, da bi z vnetimi željami hvaležno vsi molili ga,
hvaležno vsi molili ga.
B: Jezusa, našega Boga v svetem zakramentu, pridite, molimo.

Vsi: Jezusa, našega Boga v svetem zakramentu, pridite,
molimo.
B: O Bog, ti si moj Bog, tebe iščem, po tebi žeja mojo dušo; moje telo
hrepeni po tebi.

Vsi: Jezusa, našega Boga v svetem zakramentu, pridite,
molimo.
B: Vate sem zrl v svetišču, da bi videl tvojo moč in tvoje veličastvo; zakaj
tvoja dobrot je boljša kakor življenje, moje ustnice te bodo poveličale.

Vsi: Jezusa, našega Boga v svetem zakramentu, pridite,
molimo.
B: Slavil te bom vse svoje življenje, v tvojem imenu bom dvigal svoje roke.

Vsi: Jezusa, našega Boga v svetem zakramentu, pridite,
molimo.
B: Z radostnimi ustnicami te hvalijo moja usta. Ti si mi namreč pomagal,
radujem se v senci tvojih peruti. Tebe se oklepam z vso dušo, tvoja
desnica me podpira.
Vsi: Jezusa, našega Boga v Svetem zakramentu, pridite,
molimo.
B: Kralj se bo veselil v Bogu, vsak, ki prisega nanj, se bo hvalil.

Vsi: Jezusa, našega Boga v svetem zakramentu, pridite,
molimo.
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B: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

Vsi: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
Amen.
Vsi: Jezusa, našega Boga v presvetem zakramentu, pridite,
molimo.
JEZUS NAS VABI
B: V tabernaklju nas kličeš: “Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi,
jaz vas bom poživil. Blagor človeku, ki pri mojih vratih čuje vsak dan.”

Vsi: Kakor si vabil apostole na Oljski gori, tudi nas vabiš:
“Ostanite tukaj in čujte z menoj!”
B: Tvoja sveta Cerkev nam govori, kakor je skrbna Marta govorila sestri:
“Gospod je tukaj in te kliče.”

Vsi: Večna luč pred tvojim tabernakljem nas opominja:
“Pridite in pozdravite Jezusa, ki vas pričakuje!”
B: Zato prihajamo k tebi. Hočemo te moliti, se ti zahvaljevati, ti zadoščatii
in te prositi.

Vsi: Jezus, blagoslovi našo molitev, da ti bo prijetno in bo
plemenita naša duša.
B: Pridi, Sveti Duh in napolni srca svojih vernih.

Vsi: In vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
B: Jezusa, našega Boga v presvetem zakramentu.

Vsi: Pridite, molimo.
OBUDIMO VERO!
B: Jezus! Ko si obljubil najsvetejši zakramet, so nekateri godrnjali: “Trda
je ta beseda, kdo jo more poslušati?”
3

Vsi: Trdno verujemo Tvojim besedam, ki si jih rekel
apostolom pri zadnji večerji: “Vzemite in jejte, to je moje
telo.”
B: Tukaj je tvoje presveto Telo, ki je viselo na križu in je bilo položeno v
grob.

Vsi: Tukaj je tvoja sveta Kri, ki si jo na križu prelil za naše
zveličanje.
B: Tukaj je tvoje presveto Srce, v katerem biva vsa polnost božanstva.

Vsi: Tukaj si ista nekončna Beseda, ki si bila v začetku pri
Bogu in si človek postala.
B: To verujemo, ker si nam razodel Ti, ki si večna resnica in modrost.

Vsi: Ne vidimo te, dovolj nam je, da nas vidiš ti in misliš na
nas.
B: V ponižni veri kličemo z apostolom Tomažem: “Moj Gospod in moj
Bog!”

Vsi: Z apostoli te prosimo: “Gospod, pomnoži nam vero!”
B: Hvaljeno in češčeno naj vedno bo, presveto Rešnje Telo.

Vsi: Zdaj in vekomaj, Amen!
Nekaj trenutkov osebne molitve
Mojega življenja zvezda v tabernaklju tam gori,
moja radost, moja sreča, si preljubi Jezus ti.
Kadar žalost me objame,
vedno k tebi pohitim,
mir, tolažbo in veselje v tvojem srcu le dobim.
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MOLIMO JEZUSA !
B: V ponižni veri klečimo pred teboj, naš Zveličar in te v podobi kruha
molimo kot svojega Boga.

Vsi: Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te.
B: Zakaj edino ti si Sveti, edino ti Gospod, edino ti Najvišji,

Vsi: Jezus Kristus, s Svetim Duhom, v slavi Boga.
B: V Jezusovem imenu naj se pripogne vsako koleno vseh, ki so v
nebesih, na zemlji in pod njo.

Vsi: Vsak jezik naj prizna, da je Jezus Kristus Gospod v slavi
Boga Očeta.
B: Pozdravljamo te kot prijatelji in kot otroci tvojega ljubeznjivega očeta.

Vsi: Ti si naš oče, ker si nas po svoji podobi ustvaril in s
svojim trpljenjem odrešil.
B: Ti si naš prijatelj, ki nas hraniš s svojim svetim Telesom in napajaš s
svojo presveto Krvjo.

Vsi: Ker je naše češčenje preslabotno, ti darujemo češčenje
vse Cerkve na zemlji in mu pridružimo češčenje tvoje Matere
Marije, vseh svetnikov in vseh, ki so že poveličani pri tebi.
B: V tabernaklju te obdajajo angeli, tvoji služabniki in ti neprenehoma
prepevajo slavo.

Vsi: Dovoli nam, da tudi mi z njimi združimo svoje glasove in
ti v ponižni hvalnici kličemo:
B: Svet, Svet, Svet si ti Gospod, Bog vsega stvarstva.

Vsi: Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
B: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
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Vsi: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
Amen.
B: Hvaljeno in češčeno naj vedno bo, presveto Rešnje Telo.

Vsi: Zdaj in vekomaj, Amen!
Nekaj trenutkov osebne molitve
ZAHVALIMO SE JEZUSU ZA DOBROTE !
B: Dobri Jezus, prisrčno se ti zahvaljujemo za tvoje dobrote, ki si nam jih
doslej podelil.

Vsi: Zahvaljujemo se ti, da si se za nas učlovečil.
B: Postal si naš brat. Živel si na zemlji in kot Dobri pastir iskal nas,
izgubljene ovce.

Vsi: Hvala ti za vso skrb in za vse tvoje molitve.
B: Zahvaljujemo se ti za svete resnice, ki si nam jih prinesel.

Vsi: Hvala ti za vse trpljenje in smrt na križu.
B: Zahvaljujemo se ti za vse milosti, ki si nam jih pridobil.
Vsi: Hvala ti, da si ustanovil sveto Cerkev in ji poslal Svetega
Duha.
B: Hvali, moja duša, Gospoda, hvalil bom Gospoda vse življenje, do
zadnjega dne hočem prepevati svojemu Bogu.

Vsi: Hvalite Gospoda, ker je dober, zakaj vekomaj traja njegovo
usmiljenje.
B: Reci zdaj, Izrael: On je dober, zakaj vekomaj traja njegovo usmiljenje.

Vsi: Moj Bog si ti, tebe bom hvalil, Moj Bog si ti, tebe bom
poveličeval.
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B: Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu v najsvetejšem zakramentu.

Vsi: Spodobi se in pravično je.
B: Od njega in po njem in zanj je namreč vse.

Vsi: Njemu slava vekomaj. Amen.
Nekaj trenutkov osebne molitve
ZAHVALIMO SE ZA PRESVETI ZAKRAMENT!
B: Zahvaljujemo se ti za zakrament ljubezni, v katerem vedno prebivaš
med nami.

Vsi: Ker si vzljubil svoje, ki so bili na svetu, si jim izkazal
ljubezen do konca.
B: Nisi nas zapustil, sirot, v presvetem zakramentu si ostal med nami.

Vsi: O globočina bogastva in modrosti in vednosti Božje!
B: Vsemogočen si, Jezus, naš Bog in nam nisi mogel dati več; najmodrejši
si in nam nisi vedel dati nič boljšega; neskončno bogat si a si izčrpal
svoje zaklade, ko si nam dal samega sebe.

Vsi: Zato se ti za tvojo Božjo ljubezen iskreno zahvaljujemo.
B: V spomin svoje krvave daritve na križu si postavil daritev svete maše.
Pri njej se vsak trenutek daruješ svojemu Očetu v spravi za naše grehe.

Vsi: Naj ti bo večna slava in zahvala!
B: Storil si čudež ljubezni, da dan in noč prebivaš na naših oltarjih, kjer
nam deliš milosti za večno življenje.

Vsi: Hvalite Gospoda v njegovem svetišču, hvalite ga na
njegovem mogočnem nebu.
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B: Pripravil si nam kruh močnih, da ne opešamo na poti proti večni
domovini.

Vsi: O, božja ljubezen, kako naj se ti primerno zahvalimo?
B: Kdor je tvoje meso in pije tvojo kri, ima večno življenje.

Vsi: Hvala ti, Kruh življenja!
B: Kruh iz nebes si nam podelil,

Vsi: ki ima vso sladkost v sebi.
B: Molimo.
O Bog, v čudovitem zakramentu si nam zapustil spomin svojega trpljenja.
Daj nam, da bomo svete skrivnosti tvojega Telesa in Krvi tako častili, da
bomo prejemali vedno več sadov tvojega odrešenja, ki živiš in kraljuješ
vekomaj.

Vsi: Amen.
Nekaj trenutkov osebne molitve
Jezus naj živi!
Moje duše hrepenenje, srca silno koprnenje;
naj bo ljubi Jezus sam,
njemu vse življenje dam.
Jezus naj živi, Jezus v meni naj živi!
OBUDIMO LJUBEZEN DO JEZUSA!
B: Jezus! Tvoja ljubezen do nas je neskončna.

Vsi: Prosimo te, naj tudi v nas raste ljubezen do tebe.
B: Tebe, Gospoda, svojega Boga, ljubimo z vsem srcem in z vso dušo, z
vso močjo in z vsem mišljenjem.

Vsi: O, da bi te mogli ljubiti tako, kakor ti ljubiš nas.
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B: Jezus, neskončna ljubezen v najsvetejšem zakramentu. Ti nam
naročaš: “Ljubite drug drugega! Kakor sem jaz vas ljubil, tako tudi vi
ljubite drug drugega.

Vsi: Zato hočemo, iz hvaležnosti za tvojo ljubezen do nas,
ljubiti svojega bližnjega, kakor sami sebe.
B: Sprejmi, o Jezus, moje ponižne prošnje, katere ti polagam na oltar za
sveto Cerkev, za vso domovino, za svoje prijatelje in dobrotnike, za tiste,
ki s svojim češčenjem širijo češčenja in za vse, za katere hočem in moram
moliti.
Vsi: Da bi vedno znova prihajali pred Tebe.
B: Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom.

Vsi: Hvalimo in poveličujmo ga vekomaj. Amen.
Nekaj trenutkov osebne molitve
ZADOŠČUJMO JEZUSU!
B: Jezus, ti nas ljubiš! V čudežnem zakramentu si nam zapustil spomin
svojega trpljenja, ki si ga prevzel zaradi nas.

Vsi: Ravno v tem zakramentu ljubezni te mnogi žalijo.
B: Nekateri ne prihajajo k maši niti ob nedeljah in praznikih, čeprav jih v
svoji ljubezni pričakuješ in vabiš.

Vsi: Drugi prihajajo, vendar je njihovo srce daleč od tebe.
B: Žalijo te z nespoštljivim vedenjem.

Vsi: Spet drugi ti darujejo z lažnivimi ustnicami, ker se niso
spravili z bližnjimi.
B: Nekateri zaničujejo tebe in zasmehujejo tiste, ki se tvojemu oltarju
bližajo v živi veri in globoki ponižnosti.
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Vsi: Z malomarnostjo in zaničevanjem žalijo tvoje ljubeče
Srce.
B: Zavedamo se, kako srčno želiš, da te prejemamo v obhajilu, a
premalo cenimo bogate milosti, ki nam jih v tej skrivnosti ponujaš.

Vsi: Drugi te prejemajo v srce, ki je omadeževano z velikimi
grehi, polno sovraštva in mržnje.
B: Brezbožneži skrunijo tabernaklje in svete hostije.

Vsi: Vsi ti grehi žalijo tvoje presveto Srce, ki je polno
dobrote in ljubezni.
B: Čeprav si vse to vedel že vnaprej, si iz ljubezni do nas hotel ostati
med nami.

Vsi: Srce Jezusovo, zaradi naših hudobij potrto, usmili se
nas.
B: Hvaljeno in češčeno naj vedno bo, presveto Rešnje Telo.

Vsi: Zdaj in vekomaj, amen!
Nekaj trenutkov osebne molitve
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!”
DARUJMO JEZUSU!
B: Jezus, Sin živega Boga! V spravo za vse žalitve, ki jih trpiš v zakramentu
presvetega Rešnjega telesa, ti darujemo presveto Kri, ki si jo prelil v
svojem trpljenju.
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Vsi: Spoštljivo molimo: Presvetemu in božjemu zakramentu
bodi slava, hvala in zahvala brez konca!
B: V spravo za naše grehe, ki te žalijo, ti darujemo vse naše trpljenje,
odpovedi in dobra dela.

Vsi: Naj tako sodelujemo s tabo pri našem odrešenju in
odrešenju vsega sveta.
B: Srce Jezusovo, sprava za naše grehe, usmili se nas.

Vsi: Hvaljeno in češčeno naj vedno bo, presveto Rešnje
Telo. Zdaj in vekomaj, amen!
PROSIMO JEZUSA ZASE!
B: Jezus, Sin živega Boga in Bog vse tolažbe!

Vsi: Jezus, oče ubogih! Usliši naše ponižne prošnje.
B: Jezus, žar večne luči! Pošlji svojega Svetega Duha, da z ognjem svoje
večne ljubezni v naših srcih uniči vse, kar tvojim očem ne ugaja.
Vsi: Jezus, sonce pravice! Pošlji svojega Svetega Duha, da
nas razsvetli s svojo lučjo in napolni z ljubeznijo do tebe.
B: Jezus, zgled čednosti! Pomagaj nam, da bomo ponižni, pokorni, čisti,
skromni, goreči za svoje duše in neutrudljivi v delih ljubezni.
Vsi: Jezus, močni Bog! Podeli nam zmago nad vsemi, kar nas
odvrača od zveličanja.
B: Jezus, ti nas ljubiš! Daj nam veliko ljubezen do tebe.

Vsi: Jezus, goreči ljubitelj duš! Podeli nam živo, dejavno in
velikodušno gorečnost, da te bodo ob našem zgledu
vzljubili tudi drugi.
B: Jezus, Sin Device Marije. Ko vidimo ljubezen, s katero ljubiš svojo
Mater, te prosimo: “Daj nam, da jo bomo tudi mi resnično ljubili.”
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Vsi: Jezus, naša pot in naše življenje! Vodi nas po strmi poti
v večno srečo.
B: V tebe upamo, Gospod, vekomaj ne bomo osramočeni.

Vsi: Jezus, tebi živim. Jezus, tebi umrjem. Jezus, tvoj sem živ
in mrtev. Amen.
Nekaj trenutkov osebne molitve
Roke sklenimo, lepo prosimo:
usmili se Jezus, ubogih sirot.
Teb se izročimo, srčno želimo,
ti blagoslovi zemeljski rod.
Sveto, sveto, čez vse je sveto;
sveto, sveto, sveto je Jezusa Rešnje telo.

Sklep:
Vsi: O, moj Jezus, ne morem se Ti dovolj zahvaliti, ker si mi podaril te
trenutke, ko sem te obiskal v presvetem Zakramentu. Smel sem Ti svoje
srce odkriti, svoje želje razodeti in novih milosti prositi. Četudi ne morem
dalj časa ostati pred Tvojim tabernakljem, sem vendar v duhu pri Tebi, in
svoje srce polagam na Tvoj oltar; kajti Tebi sem srce posvetil in od Tebe se
ne bo ločilo.
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