Molitvena ura

VERA, UPANJE,
LJUBEZEN

V: V IMENU OČETA IN SINA IN SVETEGA DUHA.

Vsi: Amen.
Namen: Zbrani pred teboj te prosimo, okrepi v naših srcih vero, da
bi znali graditi svoje življenje na tebi, utrdi upanje, da ne bi v stiskah
omahovali, in nauči nas ljubiti, kot nas ti ljubiš.

Vsi: Jezus! Nebeški Oče te je v svojem usmiljenju poslal na
zemljo iskat in zveličat, kar je izgubljeno.
B: Kdo more prav dojeti čudovito zvestobo in neizmerno ljubezen, s katero
si se daroval na križu.

Vsi: Razodel si nam svete resnice, po katerih se moremo
zveličati.

B: Mati Marija, ti si najpopolneje upala, brehibno verovala in v vsej
ponižnosti ljubila. To tvojo držo razodevajo tvoje besede: “Zgodi se mi po
tvoji volji.” Hkrati je rečeno, da si vse besede in znamenja premišljevala v
svojem srcu.

Vsi: Prosimo Te tudi mi, da se tvojega zgleda oklenemo, se
tvojemu Srcu približamo, da bomo lahko verovali, upali, ljubili
in se skupaj s Tabo bližali tvojemu Sinu Jezus Kristusu. S
Tabo in Tvojim Sinom bo tudi naša vera, upanje in ljubezen
živa in sposobna v vsakdanjem življenju prinašati ljudem v
obupu upanje, v sovraštvu ljubezen in nesmislu vero.
Amen.

B: Pridobil si nam milosti za večno življenje.

Pogovor z Bogom

Vsi: Pokazal si neskončno ljubezen do nas, ko si za nas dal
neskončno življenje.
B: Da bi si osvojil vsa srca, si pred smrtjo postavil še najsvetejši zakrament,
da v njem vedno živiš med nami.

Vsi: Toda mnogokrat te ne spoznamo in ne priznamo.
B: Samo govorimo, da verujemo v tvoje nauke, naše življenje pa tega ne
pokaže.

Vsi: Vate sicer verujemo, toda naša vera je premalo živa,
upanje ni dovolj trdno in ljubezen je zamrla.

Pesem:

Tebi Oče z ljubim Sinom,
čast pojo naj vse stvari;
Svetega Duha enako
naj slave jeziki vsi.
Troedinemu naj Bogu
slava vekomaj doni.
Amen.

B: V vsem tem se hočemo poboljšati. Toda sami smo nemočni. Pomoč
moremo dobiti le od tebe.

Vsi: Jezus, naš Gospod in Zveličar! Nikdar se ti ne moremo
dovolj zahvaliti za tvoje nauke, za tvoje milosti, zlasti pa za
veliko ljubezen, ki te je nagnila, da si postavil zakrament
evharistije.
2

11

Pesem:

Pridi molit, o kristjan,
od ljubezni božje vžgan,
ker je Jezus v zakramentu
iz ljubezni dan.
Spokorjenja daj solze,
grehov zbriši nam dolge.
Vera, upanje, ljubezen
v srcih naj žive!
Pogovor z Bogom

B: Usmiljeni Jezus! Razsvetli nas v naši slabosti, da se nam poživi vera,
urdi upanje in okrepi ljubezen do tebe.

Vsi: Pridi na pomoč svojim služabnikom, ki si jih odkupil z dragoceno
krvjo.

Vsi: Pridi na pomoč svojim služabnikom, ki si jih odkupil z
dragoceno krvjo.
B: Tudi vsem, ki te ne poznajo ali premalo vedo o tebi, odpri studenec
milosti, da bi mogla v njih vzcveteti vera, upaje in ljubezen.

Vsi: Pomagaj nam, ki se imenujemo kristjani, da bi
zvesto posredovali tvojo dobroto.
Priporočimo se preblaženi Devici Mariji!

B: Brezmadežna Devica in naša Mati Marija! V življenju si se odlikovala v
veri, upanju in ljubezni.

Vsi: Stanovitno si verovala, da je Jezus Božji Sin in Odrešenik
sveta.
B: Trdno si upala, da ti bo dal milosti in večno zveličanje.

Vsi: Nadvse si ga ljubila in ga nikoli nisi razžalila niti z
najmanjšim grehom.
B: Zaradi Boga si ljubila vse ljudi in sodelovala pri njihovem odrešenju.

Vsi: Mati ljubezniva! Tudi nas ljubiš in nam hočeš pomagati,
da pridemo k tebi v večno srečo.
B: Zato te zaupljivo in prisrčno prosimo:

Vsi: Vzbudi v nas vero, upanje in ljubezen, da bomo mogli
tebe in tvojega sina prav častiti.
10

V: Molimo. Vsemogočni, zvesti Bog, pomnoži v nas vero, upanje in ljubezen,
da bomo mogli doseči, kar obljubljaš, stori, da vzljubimo, kar ukazuješ. Po
Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Pogovor z Bogom
Obudimo vero!

B: Verujem v tebe, Troedini Bog, Oče, Sin in Sveti Duh, ki si vse ustvaril,
ki vse ohranjaš in vladaš, ki dobro plačuješ in hudo kaznuješ.

Vsi: Verujemo, da se je Božji Sin učlovečil, da nas je s
svojo smrtjo na križu odrešil in da nas Sveti Duh s
svojo milostjo posvečuje.
B: Verujemo in trdimo vse, kar si ti, o Bog, razodel ter nam po sveti katoliški
Cerkvi zapoveduješ verovati.

Vsi: O Bog, poživi našo vero!
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B: Nebeški Oče! Jaz, tvoj otrok, te zahvalim za milost svetega krsta.

Vsi: Sveto zvezo si sklenil z menoj in jaz s teboj, danes to
zvezo obnavljam s prisrčnim veseljem.
B: Odpovem se hudemu duhu in vsem njegovim delom.

Vsi: Verujem v tebe, Bog oče, ki si me ustvaril.
B: Verujem v tebe, Bog Sin, ki si me odrešil.

Vsi: Verujem v tebe, Bog Sveti Duh, ki si me posvetil.
B: Verujem v sveto katoliško Cerkev. Obljubim, da hočem živeti po njenih
naukih.
Vsi: Marija, ljuba Mati, pomagaj mi, da ostanem Jezusu
zvest do smrti. Amen.
Pesem:

Mogočno se dvigni nam spev iz src
v pozdrav Rešeniku vladarju sveta
Kristus kraljuj! Kristus zmaguj!
V hostiji sveti nam gospoduj!

B: Naša svetost je v tem, da tebe, svojega Zveličarja in svojega Boga
ljubimo, z vsem srcem, vso dušo in vsem mišljenjem.

Vsi: Na zemljo si prišel zato, da naša srca prepojiš z
ljubeznijo.
B: Sam si rekel: “Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da
bi se že vnel.”

Vsi: In da bi to dosegel, se nisi ustrašil nobenega trpljenja.
O tem nam pričajo jasli, križ in oltar.
B: Božji Učenik, zato smo ti dolžni vso svojo ljubezen.
Vsi: Svetniki so to razumeli. Ljubili so te z vsem srcem. Nič
jih ni moglo ločiti od tvoje ljubezni: ne trpljenje ne smrt.
B: Zato so zaslužili srečo, da te zdaj ljubijo s popolno in večno ljubeznijo.

Vsi: Ljubi Zveličar! Kako radi bi jih posnemali! Pomagaj
nam!
B: Če bi mogli, bi za ljubezen do tebe vneli tudi naše bližnje in ves
svet.

Vsi: Ker pa tega ne moremo, ti podarimo svoja srca.
Pogovor z Bogom

Zahvalimo se za dar prave vere!

B: Daj, da bodo od dne do dne bolj gorela v svetem ognju ljubezni,dokler
te ne bomo začeli ljubiti v kraljestvu večne slave.

Vsi: Srce Jezusovo, ki goriš v ljubezni do nas, vžgi naša srca
z ljubeznijo do tebe!

B: Dobrotljivi Jezus, naš Bog in naš Gospod, ki prebivaš v čudovitem
zakramentu, z vernim srcem te molimo.

Vsi: Zahvaljujemo se ti za milost, da si nas poklical k luči
prave vere in nas pripeljal na pot, ki vodi v zveličanje.
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B: V stiskah mi ne more nihče bolj pomagati, kakor ti, moj Bog.

Vsi: Ti si moje upanje, ti si moje zaupanje, ti si moj tolažnik,
najzvestejši izmed vseh!
B: Vsi iščejo svoje, ti pa želiš le moje zveličanje in moj napredek in mi vse
obračaš v dobro.

Vsi: Tudi, če me prepuščaš raznim skušnjavam in težavam,
delaš to le v mojo korist, da spoznam svojo nemoč in se
naslonim nate.
B: V teh preizkušnjah ti nisem dolžan nič manj ljubezni in hvale, kakor če
bi me napolnjeval z nebeško tolažbo.

Vsi: Bodi torej ti, Gospod Bog, vse moje upanje in moje
pribežališče, tebi izročam vse svoje bridkosti in težave;
zakaj, razen tebe, je vse šibko in nestalno.
B: Srce Jezusovo, zveličanje v tebe upajočih, usmili se nas.

Vsi: Srce Jezusovo, upanje v tebi umirajočih, usmili se
nas.

B: Vera je biser duše, drag zaklad z Bogom združenega srca, svetla luč,
žareč plamen, ki vse naše namene, želje in dela spreminja v Bogu prijetno
daritev.

Vsi: Vera nas vodi k oltarju, k angelski mizi, kjer prejemamo
tebe, ki si začetnik naše vere in radost vseh vernih.
B: Vera nam razsvetluje temno pot našega življenja, da moremo varno hoditi
proti srečni večnosti.

Vsi: Jezus, neskončna modrost! O sebi si rekel:”Jaz sem
luč sveta. Kdor gre za menoj, ne bo hodil v temi, marveč
bo imel luč življenja.”
B: Vera nas v stiskah in težavah tolaži, daje nam moči v bojih in skušnjavah

Vsi: Dobri Jezus! Svete in zveličavne resnice si na zemljo
prinesel za vse ljudi.
B: Mnogo ljudi te resnice ne pozna, mnogi so jo zavrgli.

Vsi: Pomagaj jim, da te spoznajo in vzljubijo.
Pesem:

Osebni pogovor z Bogom

Živo verujem, Jezus v te
trdno upam, ljubim te.
Srce moje naj bo tvoje, ti pa, Jezus moj.

Darujmo Jezusu svojo ljubezen

B: Ljubeči Jezus! Tvoja brezmejna ljubezen nam pripravlja večno
blaženost v nebesih.

Vsi: Da nam to največjo srečo preskrbiš, terjaš od nas samo
ljubezen.
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Poskusim v trenutkih tihote storiti to k čemur me je
povabila zadnja vrstica pesmi
Mislimo na sadove vere!

B: Vera nam kaže nebeški Jeruzalem, kjer bomo večno srečni gledali to,
kar zdaj verujemo.

Vsi: Vera nam kaže nebeški Jeruzalem, kjer bomo večno
srečni gledali to, kar zdaj verujemo.
B: Hvaljeno in češčeno naj vedno bo.

B: Vsemogočni Stvarnik in Gospod nebes in zemlje! V tvoji roki je
usoda našega sedanjega in prihodnjega življenja.

Vsi: Presveto Rešnje Telo.
Pogovor z Bogom

Vsi: Zato se z otroškim zaupanjem obračamo do tvojega
usmiljenja in te prosimo: ”Daj nam, da te bomo kdaj v srečni
večnosti gledali, ker zdaj v tebe verujemo.”

Molimo s Tomažem Kempčanom!

B: Jezus, naš Odrešenik! Za nas si trpel in na križu umrl, da bi nas rešil
večne pogube.

Vsi: Da bi nam pomagal do zveličanja si nam podaril
zakramente. Naj vlada v nas tvoja milost, da bomo živeli v
pravi svetosti in ti ugajali.
B: Ustanovil si sveto Cerkev in ji poslal Svetega Duha za tolažnika in učitelja
resnice.

Vsi: Tvoji sveti Cerkvi hočemo biti zvesti v življenju in smrti.
B: Jezus, naš Zveličar! Po častitljivem vstajenju si šel v nebesa in sediš na
Očetovi desnici.

Vsi: Verujemo, da boš ob koncu sveta prišel sodit žive in
mrtve.

B: Jezus, naše upanje! S tvojim služabnikom, Tomažem Kempčanom,
molim tudi jaz:

Vsi: Gospod, kaj je moje zaupanje v tem življenju in kaj je
moja največja tolažba med vsem, kar je pod soncem?
B: Ali ne ti, Gospod, moj Bog, čigar usmiljenje je neskončno?

Vsi: Kje mi je bilo dobro brez tebe? Ali mi je bilo kdaj hudo,
če si bil ti z menoj?
B: Rajši sem zaradi tebe ubog, kakor brez tebe bogat.

Vsi: Rajši s teboj potujem po zemlji, kakor bi brez tebe imel
nebesa.
B: Kjer si ti, tam so nebesa; a smrt in pekel, kjer tebe ni.

B: Ponižno te prosimo, daj, da bomo vredni slišati tvojo ljubeznivo vabilo:
“Pridite, blagoslovljeni! Pojdite v veselje svojega Gospoda!”

Vsi: Ti si moje hrepenenje; zato moram po tebi vzdihovati,
tebe klicati in prositi.

Vsi: Naše srce je pripravljeno, da se ti ukloni v ponižni veri.
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