
1

Molitvena ura

URA Z MARIJO
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desna stran Moja duša poveličuje Gospoda,
moje srce se raduje v Bogu, mojem Zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle,
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni,
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje
vsem, ki mu zvesto služijo.

leva stran Dvignil je svojo močno roko,
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo,
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

 nekaj trenutkov za razmislek   

B:  V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto
Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove
hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je sopil k njej in rekel: “Pozdravljena,
obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!”

B: Ali se zavedamo milosti, ki  nam jo podarja Gospod?”

 nekaj trenutkov za razmislek   

B: Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to.
Angel ji je rekel: “Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej,
spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus.

B: Skupaj zmolimo O, Gospa moja za vse matere in tiste žene, ki bodo to
še postale.
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B: Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega.

B: Ali vemo, ali čutimo, kaj je tisto, kar nas dela velike?

 nekaj trenutkov za razmislek   

B: Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je
šesti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič
nemogoče.

B:  Ali se  zavedamo Božje veličine, njegove zastonjske ljubezni, ki smo je
deležni?

 nekaj trenutkov za razmislek   

B: Marija pa je rekla: “Glej, Gospodova dekla sem, zgodi se mi po tvoji
besedi!” In angel je odšel od nje.

B:  Ali znamo biti Božji služabniki in tako služiti drugim?

 nekaj trenutkov za razmislek   

Pesem: Bodi nam pozdravljena, o nebes kraljica,
nikdar dosti slavljena, Mati in Devica.
Čista, vsa brezmadežna bila si spočeta,
greh in pekel zmagala, v hipu prvem sveta.

Zvezda svetla jutranja, vseh devic lepota,
radost zemlje in neba tvoja je krasota.
Tebe Božji sin izbral je za Mater sebi;
tebe Bog je mater zval, bil podložen tebi.

Venec rajske zdaj časti ti obdaja glavo,
k tebi rado vse hiti, vse ti poje slavo.
Milostno poglej na nas, mati Bogu mila,
dobra bodi nam ves čas, kot do zdaj si bila.
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  GOSPOD, NAUČI NAS MOLITI  
(Vsi)

Gospod, ti veš, da ne znam moliti,
in kako naj potem drugim govorim o molitvi?

Kako naj druge učim,
kaj je molitev?

Samo ti, Gospod, znaš moliti.
Ti si molil ponoči na gori.

Ti si molil po palestinskih ravnicah.
Ti si molil v vrtu smrtnega boja.

Ti si molil na križu.
Samo ti, Gospod, si Učitelj molitve.

In ti si dal vsakemu izmed nas
za osebnega učitelja

Svetega duha.
Dobro torej:

samo z zaupanjem vate, Gospod,
Učitelj molitve,

častilec Očeta v duhu in resnici,
samo z zaupanjem v Duha, ki živi v nas,

lahko skušamo kaj reči,
se lahko medsebojno spodbudimo,

da si izmenjamo kakšen tvoj dar
spričo te čudovite resničnosti.

Molitev je za nas možnost,
da se pogovorimo s teboj,

Gospod Jezus, naš Odrešenik,
da se pogovorimo s tvojim Očetom in z Duhom

in da o tem spregovorimo s preprostostjo in resnico.
Naša Mati Marija, tako izvedena si v molitvi,

pomagaj nam, razsvetli nas, vodi nas po tej poti,
ki si jo tudi ti prehodila še pred nami,

ko si spoznala Boga Očeta in njegovo voljo.
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 nekaj trenutkov za razmislek   

B: Evharistični Jezus, molimo te, združeni z deveterimi angelskimi zbori. Z
njimi ti poklanjamo nebeške hvalospeve.

Vsi: Pridite angelski zbori in z nami molite Jezusa, v najsvetejšem
zakramentu pričujočega!

B: Evharistični Jezus, molimo te in slavimo, združeni z vsemi svetniki, ki
nevidni kleče ob tabernaklju.

Vsi: Pridite nebeščani in z nami molite Jezusa, v najsvetejšem
zakramentu pričujočega!

B: Evharistični Jezus, molimo te in slavimo z brezmadežno devico Marijo,
nebeško kraljico, lastnico svetega evharističnega šotora. Z njo te s svojo
zadoščujočo ljubeznijo proslavljamo. Z njo bi v tej uri radi slavili tvoje
brezmejno usmiljenje in objokovali skrivnostno bridkost, ki ti jo v
tabernaklju zapuščenosti povzroča nehvaležni svet.

Vsi: Brezmadežna, moli z nami Jezusa, v najsvetejšem zakramentu
pričujočega.

B: Dobri Učenik! Čeprav smo že enaindvajset stoletij sosedje tvojega
tabernaklja, nam je vendar globok pomen presvete evharistije še vedno
tuj. V spravo in zadostovanje za tvojo bol ti darujemo Marijino iskrenost in
njeno zvesto ljubezen.

Vsi: Brezmadežna, moli z nami Jezusa, v najsvetejšem zakramentu
pričujočega!
B: O, Jezus! Vest nam očita, da smo tvojo brezmejno ljubezen tako slabo
vračali. Kljub tvoji neizčrpni velikodušnosti in neizrekljivemu ponižanju smo
mrzli. Odpusti, dobri Jezus, in dovoli, da ti za svojo mrzloto darujemo
plamen ljubezni, ki je žarel v duši najčistejše Matere, ko jo je nadangel
pozdravil.

Vsi: Brezmadežna, moli z nami Jezusa, v najsvetejšem zakramentu
pričujočega!
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B: O, Jezus v hostiji! Pri tebi naj naša ljubezen znova zagori. Ne glej naše
grešne mlačnosti! Dobrotno se ozri na nas in nas reši slabosti, s katero
preklicujemo zvestobo, ki smo ti jo obljubili.

Vsi: Brezmadežna, moli z nami Jezusa, v najsvetejšem zakramentu
pričujočega!

 nekaj trenutkov za razmislek   

B: Iz ljubezni do Marije, svoje in naše Matere, nam odpusti, o dobri Jezus,
vso brezbrižnost! V nadomestilo za svojo mrzloto ti darujemo njeno
brezmadežno Srce. O, sprejmi ta dar, ki ga poklanjamo, in bodi nam
milostljiv!

Vsi: Brezmadežna, moli z nami Jezusa, v najsvetejšem zakramentu
pričujočega!

B: Spomni se Marijine materinske skrbnosti, ki ti jo je posvečala od jaslic
do križa. Zavoljo nje nam odpusti slabosti in napake, da bo tudi ona z nami
delila nekaljeno srečo božjega otroštva.

Vsi: Brezmadežna, moli z nami Jezusa, v najsvetejšem zakramentu
pričujočega!

B: O, božji Zveličar, prišli smo, da bi v tej sveti uri objokovali svoje grehe in
zablode naših bratov. Po Marijinih prečiščenih rokah, ti darujemo solze
zadostujočega kesanja. Če ti jih ona ponudi, ne boš zavrgel našega
spravnega daru.
Vsi: Brezmadežna, moli z nami Jezusa, v najsvetejšem zakramentu
pričujočega!

B: Zaupajoč, da nam dobrohotno odpustiš, te po Mariji hrepeneče prosimo:
“ Pridi k nam tvoje kraljestvo! Daj, da ti bomo v ponižnosti, požrtvovalni
ljubezni in čistosti služili. O, božje Srce, kraljuj nad nami! Kraljuj nad našimi
družinami in nad vsem človeštvom!” Usliši naše prošnje, saj te prosimo z
ljubeznijo in bolečinami prečistega Srca Marijinega.
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Kristus Kralj, usliši nas po Mariji, kraljici bolečin!

Vsi: Brezmadežna, moli z nami Jezusa, v najsvetejšem zakramentu
pričujočega!

 nekaj trenutkov za razmislek   

Pesem: Devica Marija, poglej zdaj na nas, ko
pojemo hvalnice tebi na glas:
Spočeta brez madeža, rajski si cvet,
ves svet naj za tebe bo vnet.

Ti vredna si hvale, velike časti, po
tebi postali presrečni smo vsi. Odp.

Ko nam zapustiti bo treba zemljo, od
znancev prijateljev vzeti slovo: Marija, izprosi
od Sina za vse, da sprejme nas v svoje srce.
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MOLITEV PAPEŽA JANEZA PAVLA II.
ZA ŽUPNIJSKA OBČESTVA

(Vsi)

Jezus, Dobri Pastir, prebudi v vseh župnijskih občestvih duhovnike,
diakone, redovnike in redovnice, apostolske laike in misijonarje za
ves svet, ki ga imaš rad in ga želiš zveličati.

Še posebej ti priporočamo naše župnijsko občestvo; ustvarjaj v
nas duhovno ozračje prvih kristjanov, da bomo postali molitveno
občestvo, ki bo z ljubeznijo sprejemalo Svetega Duha v njegovih
darovih.

Pomagaj vsem duhovnikom in redovnikom. Vodi korake tistih, ki so
se velikodušno odzvali tvojemu klicu in se pripravljajo na posvečenje
ali na evangeljske zaobljube. Ljubeče se ozri na številne mlade in jih
povabi, naj gredo za teboj. Daj jim razumeti, da se bodo mogli samo
v tebi povsem uresničiti.

Te velike srčne zadeve izročamo priprošnji Marije, saj je ona mati in
vzornica vseh duhovnih poklicev. Prosimo te, ohranjaj nam trdno
vero, da nas bo Oče uslišal, ko ga prosimo za tisto, kar si nam ti
naročil. Amen.

 nekaj trenutkov za razmislek   

Pesem: Jaz sem otrok Marijin, Bog sam me je izbral, Devico
najčistejšo za Mater mi je dal. Mater mi je dal.

Jaz sem otrok Marijin, je jasna moja pot, saj
angeli nebeški me spremljajo povsod. spremljajo povsod.

Jaz sem otrok Marijin, potoček mi šumlja: “O,
čuvaj cvet nedolžni”, veli mi šmarnica. veli mi šmarnica.


