Molitvena ura

DOBRI PASTIR
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Pesem
Oče večni v visokosti, k tebi zdaj se bližamo
svoje grehe in slabosti srčno obžalujemo.
Grešnikov se nas usmili, spreobrni nam srce,
da bi zvesto te ljubili, žalovali za dolge.
Čast Očetu na višavi in na zemlji mir ljudem!
Naj se zliva po širjavi milost božja vsem stvarem.
Tebi, Jagnje, Sin Očetov, ki odjemlješ greh sveta,
poje vsaka duša vneto slavo večno iz srca.
D: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen
D: Jezus, ki si s svojim vstajenjem premagal greh in smrt in se odel s slavo
in svetlobo, daj, da tudi mi vstanemo s Teboj in začnemo novo in radostno
življenje.

Vsi: Dobri pastir, prebudi v nas hrepenenje, da bomo z besedo in
deli širili tvoje odrešenjsko delo.
B: Jezus sam zase pravi, da je dobri pastir in da želi vse ljudi na nežen
način pripeljati k Očetu. Odprimo svoja srca njegovi besedi.
B: Jezus je rekel: “Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za
ovce. Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir in ovce niso njegove, pusti ovce
in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je pač
najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in
moje poznajo mene, kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje
življenje dam za ovce.
B: Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati in
poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Zato me Oče ljubi, ker
dam svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga
dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam in oblast imam, da ga spet
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prejmem. To naročilo sem prejel od svojega Očeta.” (Jn 10,11-18)
poskušam biti s Pastirjem
Pesem
Tvoja milost je prižgala prave vere svetlo luč,
pot v nebesa pokazala, rajskih vrat nam dala ključ.
Torej se resnic držimo, ki jih Jezus nas uči:
če zvesto po njih živimo, zvesti raj nam podeli.
Večni Oče v svojo slavo sprejmi dar brez madeža,
ki ti ga v popolno spravo daje verna množica.
Tvoja zarja naj obseva našega življenja pot,
za krepost naj nas ogreva, da te ljubimo, Gospod.
B: Evangelij, ki smo ga poslušali, govori o Jezusovi nežnosti. Ne imenuje
se kneza, predstojnika, poglavarja, ampak se ima samo za dobrega pastirja.
Ni prišel, da bi mu služili, ampak, da bi on sam služil in dal svoje življenje
za nas. Prav to je smisel življenja vseh tistih, ki jih je On na posebe način
izbral, da bi potrpežljivo potovali z ljudmi, poslušali Njegov glas ter našli
pot v Očetovo hišo. Na tej poti pa Duh v naših srcih vzklika: “Hvala ti, Oče,
za tvojo večno ljubezen!”
Vsi: “Hvala ti, Oče, za tvojo večno ljubezen!”
B: O, presveti naš Oče, tebi hvala, slava in čast in ves blagoslov. Samo
tebi,najvišji, edinemu pristoji in nihče ni vreden tebe imenovati.
Vsi: “Hvala ti, Oče, za tvojo večno ljubezen!”
B: O, presveti Oče, ti nam govoriš, da nas nihče ne bo iztrgal iz tvoje hiše.
Vsi: “Hvala ti, Oče, za tvojo večno ljubezen!”
B: Oče, ti si naša moč in naša trdnost; edini dober, edini najvišji, edini
vsemogočen, svet, hvale vreden in blagoslovljen v neskončne veke vekov.
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Vsi: “Hvala ti, Oče, za tvojo večno ljubezen!”
B: O, presveti Oče, izvir vsakega življenja, ljubezni in dobrote.
Vsi: “Hvala ti, Oče, za tvojo večno ljubezen!”
B: Sveti Oče, ozri se na nas in nam pomagaj, ti si naša moč in opora.
Vsi: “Hvala ti, Oče, za tvojo večno ljubezen!”
B: Sveti Oče, kakor si poslal svojega Sina na svet, tako pošlji Cerkvi na
Slovenskem novih redovnih in duhovnih poklicev.
Vsi: Vsemogočni, najsvetejši, najvišji Bog, največje dobro, ki si edini
dober; tebi dajemo vso hvalo, vso slavo, vso zahvalo, vso čast, vse
poveličanje; in za vse dobro se imamo vedno zahvaljevati tebi. Amen.
poskušam biti s Pastirjem
Pesem
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.
Daleč luč nam sije sončna, razsvetljuje krog neba;
ti, usmiljenost neskončna, siješ dalje v dno srca.
Mili Jezus, sam me vabiš, naj le k tebi prihitim.
Vse žalitve rad pozabiš, če skesan se spokorim.
B: Gospod, preizkusil si me in me poznaš. Poznaš moje sedenje in moje
vstajenje, od daleč razumeš moje misli. Opazuješ moje potovanje in moje
počivanje, z vsemi mojimi potmi si seznanjen.
Vsi: Zares, besede še ni na mojem jeziku, glej, ti, Gospod, si jo že
spoznal v celoti. Zadaj in spredaj me obdajaš in name polagaš svojo
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roko. Prečudovito je zame poznanje, previsoko je, ne morem ga
doseči.
B: Kam naj grem pred tvojim duhom, kam naj zbežim pred tvojim obličjem?
Če se povzpem v nebesa, si tamkaj, če si pripravim ležišče v podzemlju, si
zraven. Če bi dvignil peruti jutranje zarje, če bi prebival na koncu morja,
tudi tam, bi me vodila tvoja roka, držala bi me tvoja desnica.
Vsi: Preizkusi me, o Bog, spoznaj moje srce, preizkusi me in spoznaj
moje vznemirljive misli! Poglej, ali je pri meni pot bridkosti in vodi
me po večni poti!
B: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Vsi: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
poskušam biti s Pastirjem
Pesem
V srcu milost mi pomnoži, Jezus, sonce rajsko ti,
da enako sončni roži le po tebi hrepeni.
K tebi, Jezus ljubeznivi, k tebi le srčno želim;
daj, da v zvezi zaupljivi vekomaj s teboj živim.
Vsi: O, kako veličastnega, svetega in velikega Očeta imamo v nebesih.
O, kako svetega, slavnega, lepega in ljubeznivega ženina imamo. O,
kako svetega in ljubkega, dobrotnega in ponižnega, miroljubnega in
nadvse zaželenega brata in sina imamo, takšnega, ki je dal življenje
za svoje ovce in je prosil Očeta za nas, govoreč: “Sveti Oče, ohrani
v svojem imenu te, ki si mi jih dal.”
B: Tistim, ki jih vodi Jezus, dobri pastir, nič ne manjka, zato ga skupaj
prosimo: “Dobri pastir, vodi nas v Očetovo hišo.”
Vsi: “Dobri pastir, vodi nas v Očetovo hišo.”
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B: Za vse pastirje naše Cerkve, da bi sledili načinu življenja Jezusa Kristusa.
Vsi: “Dobri pastir, vodi nas v Očetovo hišo.”
B: Dobri pastir, za vse tiste, ki še ne poznajo Očeta, ker primanjkuje
duhovnikov, rdovnikov, redovnic in misijonarjev, ki bi oznanjali veselo
sporočilo, pokliči fante in dekleta v svojo službo, da bodo po svojem vzoru
kazali pot k Očetu.
Vsi: “Dobri pastir, vodi nas v Očetovo hišo.”
B: Za vse naše pokojne, ki so na zemlji Boga klicali Oče, da bi v nebški
radosti okušali toplino njegove hiše.
Vsi: “Dobri pastir, vodi nas v Očetovo hišo.”
B: Gospod Jezus, dobri pastir, daj vsem nam in našim bratom in sestram,
da bomo zvesto hodili po poti, ki vodi v Očetovo hišo, ki živiš in kraljuješ
na vekov veke.
Vsi: Amen.
poskušam biti s Pastirjem
Pesem
Veš, o Marija, moje veselje?
Veš moje želje? Ljubil bi te!
Zmeraj pri tebi hotel bi stati,
ljubljena Mati, spomni se me!
Kaj pa ti hočeš, moja Kraljica,
sladka Devica, da ti podam?
Drugega nimam, srce mi vzemi,
z nadami vsemi tebi ga dam...
B: Marija je vzor Dekle Gospodove, ki si jo je Bog sam izbral za sodelavko
pri načrtu odrešenja. Presenečena nad izvolitvijo in po kratkem premisleku
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ter zaupanju v Boga je izrekla znamenite besede: “Zgodi se mi po tvoji
besedi.”
B: Tudi danes Bog kliče in izbira na enak način. Pričakuje samo tisti zaupni
“DA”, da, Gospod, verujem ti, da si me ti poklical in da boš ti vodil moje
korake. Priporočimo vse mlade, ki jih Bog kliče in nimajo dovolj poguma,
da bi po Marijinem zgledu odgovorili na Božje povabilo za služenje Bogu
in ljudem.
B: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem
Odrešeniku, kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice.
Vsi: Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi, kajti velike reči mi je
storil Mogočni in njegovo ime je sveto.
B: Njegovo usmiljenje je iz roda v rod nad njimi, ki se ga bojijo. Moč je
pokazal s svojo roko, razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca.
Vsi: Mogočne je vrgel s prestolov in povišal nizke. Lačne je napolnil
z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
B: Zavzel se je za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor
je govoril našim očetom: Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke.
MOLIMO Z DEVICO MARIJO
(vsi)
Devica Marija, tebi priporočamo našo mladino,
posebno tiste mlade, ki so poklicani,
da pobliže hodijo za tvojim Sinom.
Ti veš s koliko težavami, s koliko boji,
s koliko ovirami se morajo srečevati.
Pomagaj jim, da bodo tudi oni
izrekli svoj “da” božjemu klicu,
kot si to naredila ti na angelovo povabilo.
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Pritegni jih k svojemu srcu,
da bodo mogli s teboj doumeti lepoto in veselje,
ki jih čaka, ko jih Vsemogočni pokliče
v prijateljstvo s sebo, da bi jih postavil
za pričevalce svoje ljubezni in jih naredil sposobne,
da s svojim posvečenjem razveseljujejo Cerkev.
Devica Marija, doseži, da se bomo lahko vsi s teboj veselili,
ko bomo videli, da sprejemajo, varujejo in vzljubijo ljubezen,
ki jo je prinesel tvoj Sin.
Daj, da bomo tudi v naših dneh lahko videli čudeže
skrivnostnega delovanja Svetega Duha.
Amen.

poskušam biti s Pastirjem
Pesem
Pa ti, kraljica, si ga že vzela,
Ti si ga vnela, zate gori.
Mati preblaga, ti ga ohrani,
Hudega brani, reši ga ti.
Vsi: Oče naš, ki si v nebesih:
B: v angelih in svetnikih, ko jih razsvetljuješ za spoznanje, kajti ti, Gospod,
si luč. Ti jih razvnemaš za ljubezen, kajti ti, Gospod, si ljubezen. Ti prebivaš
v njih in jih napolnjuješ z blaženostjo, kajti ti, Gospod, si najvišje dobro,
večno dobro, iz katerega dobro izhaja, brez katerega nič dobrega ne obstaja.
Vsi: Posvečeno bodi tvoje ime:
B: naj se zasveti v nas spoznanje o tebi, da bomo spoznali širokost tvojih
dobrot, dolgost tvojih obljub, visočino tvojega veličastva in globočino tvojih
sodb.
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Vsi: Pridi k nam tvoje kraljestvo
B: da boš vladal v nas po milosti in nam dal priti v tvoje kraljestvo, kjer je
gledanje tebe nezastrto, ljubezen do tebe popolna, združenost s teboj
blažena in uživanje tebe večno.
Vsi: Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih tako na zemlji:
B: da bi te ljubili z vsem srcem, tako da bi vedno mislili nate; z vso dušo,
tako da bi vedno hrepeneli po tebi; z vsem mišljenjem, tako da bi svoje
namene naravnali na tebe in v vsem iskali tvojo čast; z vsemi tvojimi močmi,
tako da bi vse dušne in telesne moči in čute do kraja porabili v služenju
ljubezni do tebe in v ničemer drugem. In da bi ljubili svoje bližnje kakor
sami sebe, tako da bi z vsemi svojimi močmi pritegnili vse k ljubezni do
tebe; se veselili blagra drugih, kakor svojega lastnega blagra ter
sočustvovali v nesreči in da bi nikogar v ničemer ne žalili.
Vsi: Daj nam danes naš vsakdanji kruh:
B: svojega ljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, nam daj danes,
da bomo priklicali v spomin, razumeli in častili ljubezen, ki jo je imel do
nas in vse tisto, kar je za nas govoril, storil in trpel.
Vsi: In odpusti nam naše dolge:
B: po svojem neizrekljivem usmiljenju, po moči trpljenja svojega ljubljenega
Sina in po zasluženju ter priprošnji blažene Device Marije in vseh tvojih
izvoljenih.
Vsi: Kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom:
B: in glede tistega, česar ne odpuščamo popolnoma, stori ti, Gospod, da
v polnosti odpustimo, da zaradi tebe resnično ljubimo sovražnike in zanje
pobožno molimo; da nikomur ne vračamo hudega s hudim, temveč da se v
tebi trudimo koristiti vsem.
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Vsi: In ne vpelji nas v skušnjavo:
B: naj bo skrita ali očitna, nenadna ali dolgotrajna.
Vsi: Temveč reši nas hudega:
B: preteklega, sedanjega in prihodnjega. Slava Očetu in ...
poskušam biti s Pastirjem
B: Mojzes je govoril ljudstvu: “Nebo in zemljo kličem danes za pričo proti
vam: predložil sem ti življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izberi torej
življenje, da boš živel ti in tvoj zarod, tako da ljubiš GOSPODA, svojega
Boga, poslušaš njegov glas in se ga držiš. Kajti v tem je tvoje življenje in
dolgost tvojih dni, ki jih smeš preživeti v deželi, za katero je
GOSPOD prisegel tvojim očetom, Abrahamu, Izaku in Jakobu, da jim jo
bo dal.”
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MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE
(vsi)
Gospod Jezus, božji pastir duš, ti si poklical apostole, da bi postali
ribiči ljudi. Pritegni tudi danes k sebi goreče in plemenite fante iz
naših družin ter jih naredi za svoje učence in služabnike. Zbudi v
njih željo po odrešenju vseh ljudi, za katere na naših oltarjih vsak
dan obnavljaš svojo daritev na križu.
Pokaži jim, Gospod, vse pokrajine, kjer toliko naših bratov in sester
prosi za luč resnice in gorečo ljubezen. Naj odgovorijo tvojemu klicu,
postanejo sol zemlje in luč sveta. Na zemlji naj nadaljujejo tvoje
delo odrešenja in gradijo tvoje skrivnostno telo, ki je Cerkev.
Tudi številna in velikodušna srca deklet, milostno pokliči, Gospod.
Vlij jim hrepenenje po evangelijski popolnosti in zbudi v njih željo,
da se bodo zaradi služenja tvoji Cerkvi, ubogim in bolnim, žrtvovale
z vsem žarom in z vso močjo tvoje ljubezni. Amen.

poskušam biti s Pastirjem
Pesem za blagoslov
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