Molitvena ura

ZAHVALA ZA BOŽJE
DOBRO TE

(Molitvena ura je pripravljena za 35 minut plus litanije. Da bi molilci lahko vstopili v molitev, ima
molitvena ura poudarjen čas tihote v katerem se gradi živ odnos z Bogom s preprostim
pogledom v Najsvetejše. Zato je tihota dragocena in potrebna.)

Pesem:

Bodi hvaljeno češčeno, Rešnje Jezusa telo,
dušam v hrano podeljeno za popotnico v nebo.
Angeli pred njim klečijo, ga slave in molijo;
in njegovo sveto voljo vedno izpolnjujejo!
Zdaj hvalimo in molimo ljubega Zveličarja;
k njemu verno vsi hitimo, da nam svojo milost da.
Z našo dušo naj se sklene, sebe v dar ji izroči;
naj skušnjave nam odžene, nam ljubezen poživi.
Pogovor z Bogom

B: Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek! Iz neskončne ljubezni do nas
si postal najsvetejši zakrament.

Vsi: Ponižno in skesano Te molimo in Ti zadoščujemo za
vse grehe s katerimi te žalimo.
B: Pred teboj klečimo in se ti prisrčno zahvaljujemo za vse milosti, zlasti
za potrpljenje, ki ga imaš z nami ubogimi grešniki.

Vsi: Žalosti nas nehvaležnost, s katero večkrat
sprejemamo tvoje darove.
B: Nekoč si čudežno ozdravil deset gobavcev. Samo eden se ti je zahvalil,
bil je Samarijan.

Vsi: Zato si potožil: “Ali ni bilo deset očiščenih? Kje pa je
drugih devet? Ali se ni našel noben drug, da bi dal
čast Bogu razen tega tujca?”
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B: Radi bi bili podobni hvaležnemu Samarijanu, zato se ti zahvaljujemo
za vse dobrote, ki nam jih izkazuješ.

Vsi: Zavedamo se svoje lastne slabosti in nevrednosti,
zato te prosimo: nauči nas prave hvaležnosti.
B: Ta hvaležnost naj ne bo le v nebesih.

Vsi: Nauči nas, da bo ta hvaležnost vodila naša dejanja.
Naj se ti zahvaljujemo predvsem z dejanji.
Pogovor z Bogom

ZAHVALIMO SE PRESVETI TROJICI
B: Zahvalimo se Bogu Očetu, našemu Stvarniku!

Vsi: Večni Bog, vsemogočni Oče! Kako nedojemljiva je
tvoja modrost, kako neskončna je tvoja ljubezen,
kako brezmejno je tvoje usmiljenje, kako veličastna
je tvoja pravičnost in vsemogočnost!
B: Zavedamo se svojega uboštva in tvoje vzvišenosti, svoje nevrednosti
in tvojega veličastva.

Vsi: Mi smo tvoja stvar, tvoji otroci, ti si naš Stvarnik,
Oče in Dobrotnik. Smo tvoji dolžniki; od tebe imamo
vse, brez tebe nimamo nič.
B: Zahvaljujemo se ti, da nas ljubiš z večno ljubeznijo in nas kličeš v
življenje.

Vsi: Zahvaljujemo se ti, da si nas ustvaril po svoji podobi,
poklical v občestvo svetnikov, sprejel v naročje sveto
Cerkve ter nam pripravil bivališče v nebesih.
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B: Slavimo te, ker nas nisi zapustil v naših grehih.

Vsi: Spomnil si se človeškega rodu in mu podaril
svojega Sina, ki je ponovno odprl nebesa in svetu
razodel Božjo voljo.
B: Hvali, moja duša, Gospoda in vse, kar je v meni, hvali njegovo sveto
ime.

Vsi: Hvali moja duša Gospoda in ne pozabi nobene
njegovih dobrot.
B: Zahvalimo se Božjemu Sinu, našemu Odrešeniku in Zveličarju!

Vsi: Jezus, Sin živega Boga, ti si naš prijatelj, naš brat,
naš zagovornik in naš Zveličar.
B: Zahvaljujemo se ti za neizrekljivo ljubezen tvojega božjega srca, ki te
je nagnila, da si nam pripravil nebeško večerjo.

Vsi: Tu se moremo okrepčati, poživiti in osrečiti; tu smo
deležni tvoje dobrote.
B: Iz tvojega srca je pritekla reka, ki prinaša življenje.

Vsi: Milosti, ki izvirajo iz tvojega srca, očiščujejo naše
duše.
B: Tečejo v krstni kamen, žarijo v duhovnikovi duši, posvečujejo zakon,
tečejo v posvečenem olju na čelo birmanca ter v čute in dušo umirajočega.

Vsi: Svetijo se v očesu in srcu spokorjenega grešnika.
B: Blestijo v kelihu na oltarju, razlivajo se v duše pri obhajilu.

Vsi: Zato bomo tvoje presveto Srce na veke slavili in se
mu zahvaljevali.
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B: Hvali, moja duša, Gospoda in vse, kar je v meni, hvali njegovo sveto
ime.

Vsi: Hvali, moja duša, Gospoda in ne pozabi nobene
njegovih dobrot.
B: Zahvalimo se Bogu, Svetemu Duhu, našemu Tolažniku!

Vsi: Sveti Duh, ti si Božja luč. Molimo te, hvalimo in
slavimo te in se ti zahvaljujemo za tvoje darove.
B: Ti vodiš našo voljo in naša dela. Skrivnostno nas navdihuješ, kaj naj
storimo, in nam pomagaš, da to tudi izvršimo.
Vsi: Tvoji darovi so polni milosti, tvoja tolažba nam vliva
upanje, tvoja luč nas razsvetljuje, tvoja ljubezen
nas osrečuje.
B: Bodi kot ogenj in uniči vse, kar je v naših srcih posvetnega in grešnega.

Vsi: Ogrej naša srca s plamenom čiste, svete Božje
ljubezni.
B: Hvali, moja duša, Gospoda in vse, kar je v meni, hvali njegovo sveto
ime.

Vsi: Hvali, moja duša, Gospoda in ne pozabi nobene
njegovih dobrot.
Pogovor z Bogom

Pesem:
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Hvali svet Odrešenika in Pastirja zvestega!
Hvali duša Učenika, hvali svojega Boga!
Zdaj povzdigni srce svoje, jezik hvalo naj zapoje,
Čast in slavo Jezusu, našemu Zveličarju.

ZAHVALIMO SE JEZUSU ZA NJEGOVO TRPLJENJE
B: Na večer pred svojim trpljenjem si postavil svoj zakrament ljubezni, da
moreš ostati med nami do konca sveta.

Vsi: V tem zakramentu prihajaš vsak dan med nas, da si
pri Očetu spravna daritev in nebeška hrana našim
dušam.
B: Pri zadnji večerji si svoje učence okrepčal s svojim Božjim telesom in
s svojo krvjo.

Vsi: Nato si jih vzel s seboj na Oljsko goro. Tam si začel
od strahu in groze trepetati. Tvoja žalost in dušna
bridkost je bila tolika, da si potil krvavi pot.
B: V najtežjem trenutku si rekel: “Ne moja ampak tvoja volja naj se zgodi.”

Vsi: Pomagaj nam v naših bridkih urah.
B: Daj, da bomo iz ljubezni do tebe sprejeli trpljenje, ki ga je pripravil
nebeški Oče za naše zveličanje.

Vsi: Razveži vezi, ki nas še priklepajo na greh in nas pripelji
k svetlobi Božjih otrok.
B: Peljali so te pred krivične sodnike, ki so te obsodili na smrt.

Vsi: Daj, da ne bomo nikogar obsojali in da bomo do
bližnjega vedno ljubeznivi in usmiljeni.
B: Vojaki so te bičali, s trnjem kronali, ti oblekli rdeč plašč in ti v roko dali
trs. Takega te je Pilat pokazal ljudem in zaklical: ”Glejte, človek
Vsi: Daj, da se ne bomo nikoli nikomur posmehovali in z
drugimi grehi žalili tebe in bližnjega.

7

B: Pokrit s krvavimi ranami si visel na trdem lesu križa, ki je postal
najplemenitejši les izmed vseh dreves.

Vsi: Naj nikoi ne pozabimo na dobrote, ki si nam jih izkazal
z daritvijo na križu. Naj se tudi mi naučimo odpuščati in
darovati trpljenje za druge. Amen.
Pogovor z Bogom

ZAHVALIMO SE MARIJI
B: Ljubi Jezus, preden je tvoje Srce nehalo utripati, si nas priporočil
zvestemu Srcu svoje Matere Marije.

Vsi: Za to neprecenljivo dobroto ti izrekamo prisrčno zahvalo.
B: Brezmadežna Devica! Po želji tvojega Sina si nas sprejela za svoje
otroke in nas ljubiš kot najboljša mati.

Vsi: Za tvojo ljubeznjivo skrb in tvoje velike dobrote se ti
hočemo zahvaliti.
B: Mati Odrešenikova! Po tebi smo prejeli Odrešenika in pri njegovem
odrešilnem delu si tudi sama sodelovala.

Vsi: Sprejmi našo zahvalo za vse milosti, ki si nam jih izprosila.
B: Zgodnja Danica! Na razburkanih valovih sedanjega življenja nam s svojim
zgledom kažeš varno pot proti nebeškemu pristanu.

Vsi: Sprejmi našo zahvalo za vse milosti, ki si nam jih izprosila.
B: Pribežališče grešnikov! Mnogim si pomagala in jih rešila večne pogube!

Vsi: Sprejmi našo zahvalo za vso skrb, ki si jo namenila
bolnikom.
8

B: Tolažnica žalostnih! Žalostnim in obupajočim prinašaš tolažbo in upanje.

Vsi: Sprejmi našo zahvalo v imenu vseh, ki si jih potolažila.
B: Pomoč kristjanom! Kako rada pomagaš tistim, ki te kličejo v stiskah,
težavah in nesrečah!

Vsi: Sprejmi našo zahvalo za vso pomoč, ki si jo izkazala
kristjanom.
B: Mati ljubezniva! Posebno se spominjamo dobrot, ki si jih podelila nam,
ki tukaj molimo tvojega Sina.
D: Sprejmi našo otroško zahvalo za vse te dobrote.

Vsi: Pozdravljena Kraljica Mati usmiljena, življenje, veselje in
upanje naše, pozdravljena in zahvaljena! O milostljiva, o
dobrotljiva, o sveta Devica Marija, zahvaljena!
D: Ker se ti, Marija ne moremo s svojimi besedami dovolj zahvaliti,
se Ti želimo zahvaliti s tvojimi besedami.
B:

“Moja duša poveličuje Gospoda*
in moj duh se raduje v Bogu, mojem Rešitelju.”

Vsi: Ozrl se je na nizkost svoje dekle.*
Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
B:

Velike reči mi je storil On, ki je mogočen*
in je njegovo ime sveto.

Vsi: Od rodu do rodu naklanja usmiljenje*
njim, ki se ga bojijo.
B:

Moč je pokazal s svojo roko*
in razkropil ljudi ošabnega srca.
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Vsi: Mogočne je vrgel s prestola*
in povišal skromne.
B:

Lačne je obdaril z dobrotami*
in bogate je odpustil prazne.

Vsi: Zavzel se je za svojega služabnika Izraela
in se spomnil svojega usmiljenja,*
kakor je obljubil našim očetom: Abrahamu
in njegovemu potomstvu na veke.”
Pesem:

Devica Marija, poglej zdaj na nas,
ko pojemo hvalnice tebi na glas.
spočeta brez madeža rajski si cvet,
ves svet le za tebe je vnet.
Ti vredna si hvale, velike časti,
po tebi postali presrečni smo vsi.
Spočeta brez madeža.
Pogovor z Bogom

MOLIMO ZA SVOJE DOBROTNIKE
B: Dobrotljivi Jezus, naš največji dobrotnik! Sam nam deliš dobrote in
tudi nas vabiš, naj bližnjemu delamo dobro.

Vsi: Dobrotnikom govoriš upa polne besede: “Kar ste storili
kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.”
B: Naročaš nam, naj hudo vračamo z dobrim; še bolj moramo biti hvaležni
svojim dobrotnikom.

Vsi: Hvaležnost do dobrotnikov je hkrati hvaležnost do tebe,
ki si vir vseh dobrot.
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B: Spominjamo se tvoje obljube: “Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo
usmiljenje dosegli.”

Vsi: Zato te ponižno prosimo: spolni to svojo obljubo našim
znanim in neznanim dobrotnikom.
B: Tiste dobrotnike, ki še žive, blagoslavljaj, varuj jih hudega in jih tolaži v
žalosti.

Vsi: Rajnim dobrotnikom daj večni pokoj.
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