Molitvena ura

Za vztrajnost
poklicanih
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D: Hvaljeno in češčeno naj vedno bo (3x)

Vsi: Presveto Rešnje telo.
D: Gospod Jezus, ti si rekel učencem: “ Ne delajte za jed, ki mine, temveč
za jed, ki ostane za večno življenje in vam jo bo dal Sin človekov!” To naj bi
bila prva in glavna skrb tvojih duhovnikov: da bi bilo vse delo usmerjeno v
rast duhovnosti, v rast milosti v človeških dušah.
B: Prosimo te, pomnoži in utrdi v nas živo vero v tvojo nenehno navzočnost
med nami pod podobo božjega kruha, svete evharistije. Tako bo naše
življenje raslo iz tega temelja vere in bo vedno bolj v slavo tebi in v zveličanje
vseh ljudi.

Vsi: Hvaljeno in češčeno naj vedno bo, presveto Rešnje telo.
D: Ti, Gospod, si rekel: “Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo
ne bo lačen, in kdor veruje vame, ne bo nikoli žejen!”
B: Ozri se, prosimo, na nas, ki smo tukaj zbrani, pa tudi na vse, ki delajo v
vinogradu vesoljne slovenske Cerkve: nahrani našo, večkrat pojemajočo
ljubezen do tebe: okrepi naše slabotne sile z močjo svoje ljubezni, da bo
vse naše življenje in delo vedno bolj prijetna daritev.

Vsi: Hvaljeno in češčeno naj vedno bo, presveto Rešnje telo.
D: Gospod, zagotovil si nam: “Kdor je moje meso in pije mojo kri, ostane v
meni in jaz v njem!” Vsak dan nas hraniš s tem svojim presvetim Telesom
in krepčaš s svojo Rešnjo krvjo; ne dopusti, da bi nam ta znamenja tvoje
navzočnosti postala vsakdanja stvar, ampak nas po njih vedno bolj priteguje
k sebi. Daj, da ostanemo žive in rodovitne trte na tebi, ki bodo rodile bogate
duhovne sadove.
B: Prosimo te, pomagaj svojim duhovnikom, da bodo žive priče te tvoje
navzočnosti med nami. Zlasti naj ne obremenjujejo poklicanih s svojim
površnim krščanskim in posvečenim življenjem, ampak naj bodo z besedo
in zgledom žive priče Tvoje navzočnosti v svetu. Ob Rešnjem Telesu naj
bo njihovo življenje svetla luč za kristjane v vsakdanjem življenju.
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Vsi: Hvaljeno in češčeno naj vedno bo, presveto Rešnje telo.
3 minute tihote
Napoved rojstva Janeza Krstnika
B: Angel mu je rekel: »Ne boj se, Zaharija, kajti uslišana je tvoja molitev!
Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina. Daj mu ime Janez. V veselje in radost
ti bo in mnogi se bodo veselili njegovega rojstva (...)
B: (...) Zaharija je nato rekel angelu: »Po čem bom to spoznal? Jaz sem
namreč star in moja žena je v letih.« Angel mu je odgovoril: »Jaz sem Gabriel,
ki stojim pred Bogom. Poslan sem, da spregovorim s teboj in ti sporočim
to veselo novico. Ker pa nisi verjel mojim besedam, ki se bodo izpolnile
ob svojem času, boš onemel in ne boš mogel govoriti do dne, ko se bo to
zgodilo.«
B: Gospod vedno govoriš ljudem. Tudi ljudje Te želijo slišati, vendar so
zaznamovani s čutnim, vidnim, otipljivim. Duhovnik Zaharija si je želel
otroka. Ob oznanilu angela, mu tudi duhovništvo ni pomagalo k spoznanju.
B: Nismo tolikokrat podobni starozaveznemu duhovniku Zahariju? Gospod
pomnoži nam vero. Gospod pomagaj nam, da po duhu, ki si nam ga podaril
živimo to čudovito telesno in duhovno življenje.

3 minute tihote
Zahvala
B: Vsemogočni Gospod, sam praviš: “Prosite in se vam bo dalo, trkajte in
se vam bo odprlo ...” V tej molitveni uri se ti želimo iz srca zahvaliti za naše
vzornike v veri, tako za svetniške kandidate, kakor za tiste, ki so v nedavni
preteklosti živeli z nami. Kljub vsem oviram so živeli živ odnos s Teboj.
Hvala jim za ta zgled.
B: Hvala ti za vse, ki danes živijo pristno vero. Toliko mater, očetov, delavcev,
ostarelih, zlasti tistih duhovnikov, ki se darujejo v trpljenju za odrešenje
drugih.
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B: Že knjiga modrosti govori: “Zalezujmo pravičnega, ker nam je v napoto,
ker nasprotuje našim delom, ker nam očita grehe zoper postavo in nas
obtožuje za grehe naše vzgoje (...) Zatrimo pravičnega reveža, ne
prizanašajmo vdovi, ne spoštujmo sivih las priletnega starca. Za nas bodi
postava pravičnosti moč, saj šibkost očitno nič ne zaleže.” Tako mislijo, a
so bili zavedeni, ker jih je zaslepila njihova hudobija.

Zahvalimo se za pričevalce vere v tihoti
B: Jezusa, najvišjo dobroto, neskončno popolnega Boga ljubezni v
presvetem zakramentu.

Pridite, častimo Ga spoštljivo!
B: Jezusa, častimo Ga v goreči ljubezni in posvetimo mu svoja srca!

Pridite, častimo Ga spoštljivo!
B: Jezusa, ki je ustanovil presveti zakrament, da bi osvojil s svojo ljubeznijo
srca ljudi.

Pridite, častimo Ga spoštljivo!
B: Častimo Ga vekomaj in zahvaljujmo se mu s prisrčno ljubeznijo!
B: Pridite, kličimo z vsemi angeli in svetniki v nebesih:
Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vojnih trum! Nebo in zemlja
sta polna Tvoje slave in Tvojega Veličastva!
Molimo:
(desna) O Jezus v presvetem zakramentu! O Ljubezen, ki zmeraj goriš in

nikoli ne ugasneš, mi smo dolžni Tvojemu Veličanstvu in Tvoji
vsemogočnosti največje spoštovanje, najnežnejšo ljubezen in
najponižnejše češčenje! O globokost modrosti božje, ki si ustanovila to
presveto skrivnost! V Svojem velikem usmiljenju si zaklenil, o Jezusu, vse
zaklade milosti v ta presveti zakrament!
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(leva) O prevelika ljubezen, ki nam hoče vse te milosti podeliti darežljivo!
O prevelika ljubezen, ki je Tebe, neumrljivega Boga, kateri prebivaš v
nedostopni luči, nagnila, da si postal človeku enak! O prevelika ljubezen,
ki te je peljala v smrt na križu! O prevelika ljubezen, ki te je nagnila, da
hočeš biti do konca dni v presvetem zakramentu!
(skupaj) Kakšno ljubezen Ti je, o češčenja vredni Zveličar, dolžan

svet za tako veliko ljubezen! Pa Te ljudje ne ljubijo in ne poznajo.
Namesto da bi Te ljubili, delajo greh in Te žalijo v tem presvetem
zakramentu.
B: Razsvetljuj ljudi in duhovnike pri odločitvah, pomagaj jim v težavah,
ohranjaj njihovo zvestobo. Napravi jih pripravljene in pogumne, da bi kakor
ti darovali svoje življenje zate, da bi tudi drugi imeli življenje.
B: Jezus, veliki duhovnik, ti potrebuješ njihove roke, da bi še naprej
blagoslavljal. Potrebuješ njihove ustnice, da bi še naprej govoril.
B: Potrebuješ njihovo srce, da bi še naprej ljubil. Pokliči, Gospod, tudi
številna in velikodušna srca deklet, vlij jim hrepenenje in željo po evangeljski
popolnosti in zbudi v njih željo, da se bodo v službi za tvojo Cerkev ter za
uboge in bolnike radostno žrtvovale z vsemi močmi in žarom tvoje ljubezni.
B: Gospod Bog, ki si poklical apostola Pavla, da bi oznanil tvojega Sina
med vsemi narodi. Razvnemi znova svoj ogenj v apostolih, duhovnikih, da
bodo v moči Duha ljubezni z vso vnemo delali za rešenje bratov in v slavo
tvojega imena. S svojim oznanjevanjem naj odprejo oči srca mnogim
današnjim ljudem, da bodo razumeli evangelij, postali otroci tvoje luči in
udje tvoje svete Cerkve ter dajali slavo tebi, Stvarniku in Očetu.
B: Bog večne luči, naj zasveti tvoja svetost med vsemi ljudmi na zemlji in
z delovanjem svojega Duha razširi in izpopolni svojo Cerkev, da bo izpolnila
tisto poslanstvo, ki ga od nje pričakuješ.

3 minute tihote
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MOLITEV ZA KRŠČANSKO STANOVITNOST ZLASTI
DUHOVNIKOV

B: V času svojega javnega delovanja je Jezus svojim učencem večkrat
napovedal, da se približuje čas njegovega trpljenja in smrti. Rekel je: “Sin
človekov mora veliko pretrpeti. Starešine ljudstva, veliki duhovniki in
pismouki ga bodo zavrgli in umorili, in tretji dan bo obujen.” Vsem pa je
govoril: “Če kdo hoče iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan
svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo
izgubil; kdor pa svoje življenje izgubi zaradi mene, ga bo rešil...”
B: Križ je sestavni del človekovega življenja. Še posebej velja Jezusova
beseda posvečenim: “Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in
vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj.” Gospod, prosimo te, podeli
vsem dar moči in vztrajnost v preizkušnjah.
B: Božji Zveličar, usmili se vseh mlačnih služabnikov in služabnic Cerkve,
ki so v veliki nevarnosti, da bi se izneverili svojemu vzvišenemu poklicu.
B: Božji Zveličar, daj vsem duhovnikom in Bogu posvečenim svoj blagoslov
in milost, da bodo vse zunanje in notranje križe pogumno in vdano nosili.
Bog Sveti Duh, daj vsem duhovnikom veliko ljubezen do križa, ljubezen
do trpljenja, da bo njihovo delo rodovitno.
B: Božji Zveličar, blagoslovi delovanje vseh veroučiteljev, ki jim je zaupana
mladina. Bog Sveti Duh, Duh gorečnosti. Poživi njihovo gorečnost in
ljubezen do neumrljivih duš. Daj jim duha potrpežljivosti.
B: Božji Zveličar, daj pozabljenim in nesprejetim duhovnikom tolažbo in
moč, da bodo vztrajali v svojem dušnem trpljenju. Bog Sveti Duh, Duh
pravičnosti. Pomagaj vsem zaničevanim in obrekovanim duhovnikom.
Ozdravi, kar je zlobnost ranila.
B: Božji Zveličar, usmili se svetega Očeta (...), ki ga teži breme težke
odgovornosti za vse človeštvo. Bog Sveti Duh, Duh modrosti. Podari mu
modrost in moč, da bo kljub mnogim nasprotovanjem pogumno oznanjal
Gospodov evangelij.
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B: Bog Sveti Duh, Duh luči! Razsvetli vse, ki so zašli, da bodo s kesanjem
in pokoro zopet našli pravo pot.
B: Božji Zveličar! Položi vsem dušnim pastirjem v srce globoko sočutje,
pomoč ljubezni in razumevanje za tuje potrebe, posebno za dušno trpljenje
drugih. Bog Sveti Duh, Duh tolažbe! Podari duhovnikom žarek svojega
usmiljenja, da bodo v ranjenem srcu iskali zrno dobrega.
B: Božji Zveličar! Vsem, ki jih vežejo redovne zaobljube podari moč ljubezni
do križa, mlačne pa okrepi, da si bodo z novo gorečnostjo prizadevali za
zvestobo dani obljubi. Bog Sveti Duh, Duh stanovitnosti! Obnovi v vseh
redovnikih in redovnicah hrepenenje po svetosti.
B: Božji Zveličar! Obvaruj nas neprevidene smrti. Bog Sveti Duh, Duh
usmiljenja! Stoj ob strani vsem umirajočim. Preženi s svojo lučjo od njihove
smrtne postelje duha teme.

Vsi: O Marija, ti si mati Velikega duhovnika in njegove Cerkve, bodi
tudi mati duhovnikov tvojega Sina in oskrbnikov njegove Cerkve.
Podpiraj jih v njihovi odgovorni službi in bodi vedno z njimi, kot si
bila združena z apostoli v pričakovanju Svetega Duha. Amen.
3 minute tihote
MOLITEV SV. TEREZIJE DETETA JEZUSA

Jezus VELIKI DUHOVNIK, ohrani svoje duhovnike v zavetju svojega
presvetega Srca, da jim nihče ne bo mogel škodovati. Ohrani
neomadeževane njihove maziljene roke, ki se vsak dan dotikajo tvojega
presvetega Telesa. Ohrani čiste njihove ustnice, ki jih je pordečila tvoja
dragocena Kri. Ohrani njihovo srce čisto in sveto, ki je zapečateno z
vzvišenim znamenjem tvojega slavnega duhovništva. Naj rastejo v ljubezni
in zvestobi do tebe. Obvaruj jih vsega posvetnega. Daj jim z oblastjo
spreminjati kruh in vino, tudi moč spreminjati srca. Blagoslovi njihovo delo
z obilnimi sadovi in podari jim nekoč krono večnega življenja. Amen.
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Odpev:
Bodi hvaljen, o Gospod, bodi hvaljen, bodi hvaljen dobri Bog.
B: Hvala za papeža ..., za njegov pogum in njegovo skrb, da bi Cerkev
imela zadosti dobrih in svetih apostolskih delavcev. Odpev...
B: Hvala za naše škofe in redovne predstojnike in predstojnice, ki si
prizadevajo, da bi karizme njihovih ustanoviteljev bile v slavo Bogu in v
blagor človeku. Odpev...
B: Hvala za duhovnike, delivce Božjih skrivnosti, za spovednike in duhovne
voditelje, ki pomagajo ljudem k zemeljski in večni slavi. Odpev...
B: Hvala za redovnike in redovnice, ki s svojim posvečenim življenjem
pričujejo za resničnost Božje ljubezni. Odpev...
B: Hvala za misijonarje in misijonarke, ki ob oznanjevanju evangelija lajšajo
socialno in materialno stisko mnogih narodov. Odpev...

B: Hvala za molivce za duhovne poklice in za vse, ki kakor koli podpirajo
delo za duhovne poklice. Odpev...
3 minute tihote
Molimo
Jaz sem, ki me preganjate! Jaz sem vaš Zveličar! Jaz sem Jezus, ki
vas je ljubil do smrti, ki vas ne bo zapustil do konca dni, ki vam deli
posebne milosti in blagoslove! Moj Jezus, obsvetljen s svetlobo
Tvoje božje milosti klečim pred Teboj ponižno in Ti kličem: Gospod,
kaj hočeš, da naj storim? Kako naj delam pokoro za vse krivde?
Kesam se bridko, da sem Te žalil v tem presvetem zakramentu, in
samega sebe ponudim Tebi kot žrtev za spravo in Te prosim, odpusti
grešnemu svetu, odpusti meni samemu zavoljo Svoje neskončne
ljubezni! Amen.
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