Bralec: Gospod, naj bomo vedno odgovorni pričevalci.
Voditelj: Poseben dar Svetega Duha daješ tistim izbrancem, ki jih po
posebnem zakramentu maziliš za svoje apostole in naslednike, da v
tvojem imenu posredujejo ljudem odrešenje.
Bralec: Gospod, daj da bi bili poklicani pripravljeni sprejeti dar in ga
velikodušno posredovati drugim.
Voditelj: Gospod, dejal si: “Mnogo je poklicanih, a malo izvoljenih!”
Bralec: Da, mnogo je poklicanih, a malo jih odgovori na ta Božji klic.
Voditelj: Mnogo jih zapravi svojo izvolitev!
Bralec: Morda tudi zaradi nas, ker premalo živimo svojo poklicanost
po krstu, birmi, zakramentih.
Voditelj: Gospod, daj da bomo vsi bolj poslušni Svetemu Duhu.
Bralec: Daj, da bomo rasli v Božji milosti.
Voditelj: Daj, da bomo spodbujali te, ki jih ti kličeš v svojo službo, da se ne
bodo ustrašili žrtev.
Bralec: Daj, da jim bomo stali ob strani!
Voditelj: Gospod, po darovih Svetega Duha podpiraj upanje trpečim, daj
moči slabotnim in poživi tiste, ki obupujejo, da bodo tudi tako in zaradi
tega rasli novi duhovni poklici.
Bralec: Gospod, daj nam luč svojega Svetega Duha.
Vsi: Amen.
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Molitvena ura

TO DELAJTE
V MOJ SPOMIN

Pesem
V TABERNAKLJU TIHO BIVAŠ,
dobri Jezus, dan in noč.
Poln ljubezni nas pozivaš iz palač in bornih koč:
Pridite, trpeči k meni, vam srce razveselim.
Pridite, vsi obteženi, vam bremena osladim.
K tebi, glej, smo prihiteli, nočemo naslad sveta,
radi tebe bi imeli za prijatelja svoj’ga.
Znane so ti naše reve, veš, kako smo brez moči.
Vlij moči za bridke dneve, stoj ob strani sred’ noči.
Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi: Amen.
Voditelj: Gospod Jezus, ti si rekel: “Resnično vam povem, če se dva izmed
vas na zemlji združita v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je
v nebesih. Kjer sta namreč dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam
sem jaz sredi med njimi.” Prav tako si tudi dejal: “Žetev je velika,
delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev
na svojo žetev!”
Bralec: Gospod, združeni s teboj, smo se v tvojem imenu zbrali ob
tvojem oltarju. V zaupni molitvi bomo prosili za nove duhovne
poklice.
Voditelj: Daj našemu narodu novih duhovnih poklicev.
Bralec: Zbudi v srcih velikodušnih mladih ljudi željo po duhovnih
poklicih.
Voditelj: Naj svoje življenje postavijo v službo bližnjemu in delu za Božje
kraljestvo.

SVETI DUH, POSVETI POKLICANE V DUHOVNIH
POKLICIH
Bralec: Jezus je rekel svojim učencem: “Govorim vam resnico: za vas je
bolje, da grem; kajti če ne grem, Tolažnik ne bo prišel k vam; če pa
odidem, vam ga bom poslal. Ko pride on, bo ovrgel svet glede greha,
pravičnosti in sodbe: glede greha, ker vam ne verujejo, glede
pravičnosti, ker odhajam k Očetu in me ne boste več videli, glede
sodbe pa, ker je vladar tega sveta obsojen. Še veliko vam imam
povedati, a zdaj ne morete nositi. Ko pa pride On, Duh resnice, vas
bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo
povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči.” (Jn 16,713)
1 - 2 minuti tihega premišljevanja
Voditelj: Gospod, obljuba, ki si jo dal apostolom pred svojo smrtjo, se je
izpolnila petdeseti dan po tvojem vstajenju.
Bralec: Apostoli, napolnjeni s Svetim Duhom, so začeli izpolnjevati
svoje poslanstvo.
Voditelj: Dotlej boječi in zaprti v svoj lastni krog, so pogumno stopili pred
ljudi in začeli oznanjati Tebe.
Bralec: Naj tudi poklicani v duhovne poklice pogumno stopijo pred
ljudi in v moči Svetega Duha oznanjajo Tebe.
Voditelj: Vsakdo izmed nas je že bil maziljen s Svetim Duhom pri svetem
krstu.
Bralec: Gospod, naj se vedno zavedamo, da smo božji otroci in da
moramo temu otroštvu tudi primerno živeti.
Voditelj: Pri birmi smo bili maziljeni za Kristusove pričevalce.

Vsi: Usliši, prosimo, Gospod, naše molitve, usliši in izpolni jih.
2

7

Bralec: Daj poklicanim tiste darove in milosti, za katere veš, da jih
najbolj potrebujejo.
Voditelj: Gospod, dandanes se mnogi samozvano razglašajo za vodnike
ter obljubljajo poceni odrešenje, a so v resnici zvodniki in zapeljivci.
Bralec: Gospod, varuj nas samozvanih vodnikov!
Voditelj: Gospod, daj nam pravih vodnikov, ki nas bodo varno vodili skozi
življenje.
Bralec: Gospod, hvala ti za prave vodnike!
Voditelj: Gospod, naj vsi, ki so poklicani, iščejo milosti za svoje poslanstvo
v daritvi svete maše in čaščenju tebe v najsvetejšem zakramentu.
Bralec: Gospod, zahvaljujemo se ti za vse v duhovnih poklicih, ki so
iskreno pobožni in zvesti ter se vedno oklepajo tebe.
Voditelj: Gospod, duhovni poklici med nami pomenijo tvoj blagoslov in
navzočnost molitve med nami.
Bralec: Naj nam nikoli ne zmanjka tvoje navzočnosti, ki prihaja k
nam po duhovnih poklicih.
Voditelj: Zahvaljujemo se ti, Gospod, za vse molitve in za ves blagoslov, ki
prihaja k nam po duhovnih poklicih.
Vsi: Amen.
Pesem
S skupno pesmijo prosimo in zaupno vsi molimo:
Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh!
Daj nam prvi dar modrosti, pot naj kaže nam kreposti:
Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh!
Z umnostjo razum obsevaj in za dobro nas ogrevaj.
Pridi, pridi, Sveti Duh, pridi, pridi, Sveti Duh!
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Pesem
NIZKO SE, KRISTJANI, PRIKLONIMO,
živo vero v srcu obudimo;
najsvetejši Zakrament je pred očmi:
Jezusa Telo in Kri.
Jezus, ti si naša vsa dobrota,
kdor te nima, je zares sirota.
Vsako noč želim pod tvojim varstvom spat,
vsako jutro s tabo vstat.
MOLIMO ZA DUHOVNIKE, KI OPRAVLJAJO SVETO
DARITEV
Bralec: Ko je prišla ura, je Jezus sedel k mizi in apostoli z njim. In rekel jim
je: “Srčno sem želel jesti z vami to velikonočno večerjo, preden bom
trpel, kajti povem vam, da je ne bom več jedel, dokler ne bo
dopolnjena v Božjem kraljestvu.”
In vzel je kelih, se zahvalil in rekel: “Vzemite to in si razdelite med
seboj, kajti povem vam, odslej ne bom več pil od sadu vinske trte,
dokler ne pride Božje kraljestvo.”
In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: “Toje
moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin.”
Prav tako je po večerji vzel tudi kelih in rekel: “Ta kelih je nova
zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas.” (Lk 22,14-20)

1 - 2 minuti tihega premišljevanja
Voditelj: Večni, veliki Duhovnik. Po svojih duhovnikih vsak dan znova na
nekrvav način obnavljaš svojo daritev na križu.
Vsi: Iz srca se ti zahvaljujemo za ta dar.
Voditelj: Pod podobo kruha in vina hočeš ostati med nami do konca dni.
3

Bralec: Mi pa te velikokrat površno častimo in pačimo tvojo odobo,
ko v naših odnosih prevladuje jeza, sovraštvo, zavist.
Voditelj: Hudobni in brez spoštovanja smo velikokrat tudi do duhovnikov,
ki so oskrbniki in delivci skrivnosti svete evharistije.
Bralec: Mnogi celo zaničujejo duhovnike, ki si jim naložil težko in
odgovorno breme.
Voditelj: Ponižno te prosimo, odpusti vse žalitve, s katerimi te žalimo, ko
zaničujemo in obrekujemo tvoje duhovnike.
Vsi: Jezus, bodi nam milostljiv. Jezus, usmili se nas.
Voditelj: Usmili se tudi vseh duhovnikov, ki so zapustili Tebe in Tvojo
Cerkev.
Bralec: Naj popravijo škodo, ki so jo storili s svojo nezvestobo.
Voditelj: Gospod, daj nam vedno dovolj posrednikov Božjega odrešenja,
da bomo po njihovem delovanju deležni tvojega odpuščanja in miru
čiste vesti.

v eni hiši pet razdeljenih: trije proti dvema in dva proti trem; razdelili
se bodo: oče proti sinu in sin proti očetu; mati proti hčeri in hči proti
materi; tašča proti svoji snahi in snaha proti tašči.” (Lk 12,49-53)

1 - 2 minuti tihega premišljevanja
Voditelj: Naša domovina je v nebesih. Tu na zemlji smo ljudje samo
popotniki, ki romamo proti večni domovini.
Bralec: Na tej poti, Gospod, je veliko pasti, mnogo skušnjav, mnogo
stranpoti.
Voditelj: Gospod, nujno potrebujemo vodnike, ki nas bodo opozarjali na
nevarnosti, nam kazali pravo pot ter nas po njej vodili k Tebi.
Bralec: Naj nas duhovni poklici navajajo k svetemu življenju.
Voditelj: Gospod, prosimo te tudi za starše, ki svojim otrokom postavljajo
ovire na poti v duhovne poklice.
Bralec: Naj tisti, ki jih ti kličeš, kljub nasprotovanjem v lastni družini,
odgovorijo na tvoj klic.

Vsi: Usliši nas, Gospod.
Voditelj: Hvaljeno in češčeno naj vedno bo.

Voditelj: Naj se v duhovnih poklicih vedno kaže tvoja želja, da si prišel, da
vržeš ogenj na zemljo!

Vsi: Presveto Rešnje Telo.

Bralec: Naj se razplamti ogenj po duhovnih poklicih.
Pesem

PROSIMO ZA NOVE DUHOVNE POKLICE
Bralec: Jezus je rekel množici: “Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in
kako želim, da bi se že razplamtel! Moram po prejeti krst in v kakšni
stiski sem, dokler se to ne dopolni. Mislite, da sem prišel prinašat
mir na zemljo? Ne, vam rečem, ampak razdeljenost. Odslej bo namreč
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Voditelj: Jezus, ti si naš vodnik, saj si dejal: “Jaz sem pot, resnica in življenje.
Nihče ne pride k Očetu razen po meni.”
Bralec: Postavljaš nam vodnike, ki si jim podelil oblast posvečevati
in voditi nas k zveličanju.
Voditelj: Za vse darove, ki nam jih po duhovnih poklicih daješ, se ti danes
zahvaljujemo.
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