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  l. EVHARISTIJA: VEZ LJUBEZNI  

  Blagoslovna pesem  

Ponižno tukaj pokleknimo
in z vernim srcem počastimo nebeškega Zveličarja.

V podobi kruha je pred nami,
o, da bi z vnetimi željami

hvaležno vsi molili ga,
hvaležno vsi molili ga.

D: Prvo krščansko skupnost so prepoznali po “lomljenju kruha”, to je po
obhajanju evharistije, ki je vez ljubezni in središče skupnosti.

D: Kristus Gospod, ki je v evharistiji izvir občestva, naj bo z vami vsemi.

Vsi: In s tvojim Duhom.

  IZPOVED VERE  

B: Gospod Jezus, Ti si tu, zdaj in za nas. Tu si! Toda tvojo navzočnost
moramo odkriti. Kaj bi koristilo biti tu pred Teboj, ki živiš v evharistiji, če Te
ne bi iskali v upanju, če Te ne bi prepoznali po veri, če se ne bi zavedali, da
si tu.

B: Če ne bi opazili te Tvoje navzočnosti, kako bi lahko iz nas privrela
molitev? Če ne bi opazili te Tvoje navzočnosti, kako se lahko srečamo s
Teboj iz obličja v obličje? Gospod Jezus, utrdi našo vero.

B: Naše oči gledajo svetlobo; naša ušesa poslušajo Tvoje besede življenja.
Vemo, da si tu in nas v tem trenutku gledaš.

B: Čutimo svetlobo Tvojega pogleda in to je čudovito. Ti si tu, to živo
verujemo.

B: Tukaj z nami si navzoč Ti, rojen v Betlehemu, križan na Kalvariji, tretji
dan vstali od mrtvih in zdaj v slavi na Očetovi desnici.
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B: Tvoja navzočnost je skrivnostna in nevidna, toda trdno verujemo, da si
resnično navzoč, kajti Ti sam si nam to povedal!

B: Evharistija je izvir najresničnejše in najpristnejše ljubezni. Je najgloblji
izraz Kristusove ljubezni do vsega človeštva. Naučimo se ljubiti, kot je ljubil
Kristus.

  Iz svetega evangelija po Janezu  

D: To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.
Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo da življenje za svoje prijatelje.
Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Ne imenujem vas več
služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar; vas sem imenoval
prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Niste
vi mene izvolili ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in
obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli boste
prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj.

  1 - 2 minuti tihega premišljevanja 

B: V evharistiji, ki je najgloblji vir edinosti Cerkve, morajo biti vidni sadovi
njenega dejavnega obhajanja, ko se vsak dan bolj obnavlja in utrjuje v
Kristusovi ljubezni.

B: Tako naj bo nad različnostmi in posebnostmi vsake osebe, skupine ali
cerkvene skupnosti evharistična gostija trajno središče našega občestva
v istem “telesu”, v isti ljubezni, v istem življenju Njega, ki je hotel ostati in
obnavljati svojo odrešenjsko navzočnost, da bi imeli njegovo življenje.

B: Konkreten način uresničevanja občestva, ki ga zahteva evharistija, mora
biti ustvarjanje resničnega bratstva; bratstva, ki mora okrepiti vse, ki sledijo
istemu idealu življenja...; bratstva, ki se izraža v čustvih, držah in gestah v
resničnosti vsakdanjika.

B: Samo bratstvo, živeto na ta način, oblikuje del našega pričevanja in
verodostojnosti pred svetom. Kako nesoglasja in stranke postavljajo ovire
na Gospodova pota!
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   VZKLIKI   

B: Gospod Jezus, polnost ljubezni.

Vsi: Hvalimo in poveličujemo Te.

B: Gospod Jezus, čudovita skrivnost dobrote.

Vsi: Hvalimo in poveličujemo Te.

B: Gospod Jezus,služabnik miru.

Vsi: Hvalimo in poveličujemo Te.
B: Gospod Jezus, moč src.

Vsi: Hvalimo in poveličujemo Te.
B: Gospod Jezus, vir vsake tolažbe.

Vsi: Hvalimo in poveličujemo Te.

  Pesem  

Hvali svet Odrešenika in pastirja zvestega,
hvali, duša, učenika, hvali svojega Boga.

Zdaj povzdigni srce svoje, jezik glasno naj zapoje
čast in hvalo Jezusu, našemu Zveličarju.

Jezus nas je močno ljubil, je za nas življenje dal,
da bi se nihče ne izgubil, se za vse je daroval.

Zdaj povzdigni...

  1 - 2 minuti tihega premišljevanja 

   LITANIJE   

B: Največji spomin Božje ljubezni.

Odp.: Slavimo te.

B: Kruh, ki je prišel iz nebes.

Odp.: Slavimo te.
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B: Vez ljubezni.

Odp.: Slavimo te.

B: Zakrament, ki vliva življenje.

Odp.: Slavimo te.

B: Darovalec in Dar.

Odp: Slavimo te.

B: Krepčilo svetim dušam

Odp.: Slavimo te.

   MOLITEV  

D: Zemlja ni ostala mrzla: Ti si ostal z nami.

Vsi: Kaj bi bilo z našim življenjem, če te ne bi bilo v tabernaklju?

D: Prišel si naproti človeštvu in mu ostal zvest.

Vsi: Častimo Te, Gospod, v vseh tabernakljih sveta.

D: Nebo se je zgrnilo na zemljo, majhno je zvezdnato nebo.

Vsi: Zemlja je velika, ker je vsa posejana z evharistijjo.

D: Gospod Jezus, v evharistiji si središče krščanske skupnosti, si vez
ljubezni, ker si Ti.

Vsi: Ti, ki si bogat v usmiljenju, pomnoži ljubezen med nami, razprši
vsak odpor, odvzemi vsako žalostno zavist duše.

D: Pomiri boječa srca, okrepi potlačene, pogasi sovraštvo, prinesi slogo in
spokojnost na svet.

Vsi: Daj, da bomo vsi otroci nebeškega Očeta, da se bomo vsi čutili
brate s Teboj, v Tebi, po Tebi.

D: Gospod Jezus, naredi nas za priče Tvoje ljubezni.
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Vsi: Tvoj Duh naj nas poveže v občestvo vere in ljubezni. S Teboj,
Gospod, bomo živa Cerkev v svetu, Tvoji učenci, ki se učijo ljubezni
od Tebe.

  Pesem  

Glasno zapojmo, čast izkazujmo,
v hostiji beli Jezus je skrit; pred nas postavljen,

vedno pripravljen svoje ovčice blagoslovit.
Sveto, sveto, čez vse je sveto, sveto, sveto,

sveto je Jezusa rešnje telo.

   PROŠNJE  

D: Prosimo Gospoda Jezusa, ki živi v evharistiji, naj nam da dobro in
velikodušno srce, kot je Njegovo. Molimo skupaj in recimo: Gospod, usliši
nas.

B: Naj se ob evharističnem lomljenju kruha učimo biti v skrbeh za potrebe
bratov.

Vsi: Gospod, usliši nas.

B: Naj med nami nikdar ne usahne prizadevanje za bolj pravično družbo, ki
bo bolj spoštovala človeško dostojanstvo in bo razvneta od večje krščanske
ljubezni.

Vsi: Gospod, usliši nas.

B: Naj bodo slabotni, lačni in pozabljeni deležni naše tolažbe in pomoči.

Vsi: Gospod, usliši nas.

B: Gospod Jezus, daj, da bomo živeli v slogi in dobrohotni harmoniji; da se
bomo vedno ljubili in nas nič ne bo moglo ločiti, naj bomo edini v molitvi in
enega duha v ljubezni in veselju. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.
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  Il. EVHARISTIJA: KRUH ŽIVLJENJA  

  Pesem  

Pridi skoraj, Jezus moj,
tesno združi se z menoj,

da te več ne izgubim in s teboj v nebo hitim.
Kralj nebes poniža se, k tebi duša bliža se.
Ženin tvoj je plemenit, luči večne je odsvit.

B: Ker je na čudovit in skrivnosten način hotel ostati med nami v oltarnem
zakramentu, je Gospod Jezus izbral kruh. On je živi kruh, ki je prišel iz
nebes. Kruh, da bi bil hrana našim dušam, jih krepil in jih naredil
nepremagljive v boju s slabim.

B: Gospod Jezus! Prihajamo predte, ker vemo, da nas kličeš in ljubiš take
kot smo. Ti imaš besede večnega življenja.

B: Tvoja navzočnost v evharistiji se je začela z daritvijo zadnje večerje in se
nadaljuje v obhajilu in podarjanju Tebe samega z vsem, kar si.

B: Pomnoži našo vero. Po Tebi in v Svetem Duhu, ki nam govori, želimo
priti k Očetu, da mu izrečemo naš “da” skupaj s Tvojim. Ti si naše upanje,
naš mir, naš srednik, brat in prijatelj.

B: Hočemo čutiti kakor Ti in gledati stvari, kot jih vidiš Ti, kajti Ti si središče,
začetek in konec vsega. Hočemo ljubiti kakor Ti, ki daješ življenje in daješ
samega sebe z vsem, kar si.

B: S sv. Pavlom želimo reči: “Zame je življenje Kristus.” Naše življenje
brez Tebe nima smisla. Hočemo se naučiti biti s Teboj, ki ljubiš.
B: Verujemo in upamo Vate, Te ljubimo in častimo s prosto držo prisotnosti,
tišine in pričakovanja, ki naj bo tudi zadoščevanj in kot odgovor na Tvoje
besede: “Ostanite tukaj in čujte z menoj.”

B: Z vero prisluhnimo evharističnemu govoru, ki ga je imel Jezus v
Kafarnaumu.
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  Iz svetega evangelija po Janezu  

D: “Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha,  bo
živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.”
Judje so se tedaj med seboj prepirali in govorili: “Kako nam more ta dati
svoje meso jesti?” Jezus jim je tedaj rekel: ”Resnično, resnično, povem
vam: Če ne jeste mesa Sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate
življenja v sebi. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in
jaz ga bom obudil poslednji dan. Kajti moje meso je resnična jed in moja
kri resnična pijača. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz
v njem. Kakor je mene poslal živi Oče in jaz živim po Očetu, tako bo tudi
tisti, ki mene je, živel po meni. To je kruh, ki je prišel iz nebes, ne tak,
kakršnega so jedli vaši očetje in so pomrli: kdor je ta kruh, bo živel vekomaj.”

  1 - 2 minuti tihega premišljevanja 

B: Jezus v shodnici, v Kafarnaumu, jasno potrdi: “Jaz sem živi kruh, ki je
prišel iz nebes... Kruh, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta...”

  Kratek premor  

B: “Moje meso je resnična hrana in moja kri resnična pijača..” Jezus pove
prav to: “meso” in “kri”, “jesti” in “piti”, čeprav se zaveda, da s tem draži
hebrejsko občutljivost in mentaliteto.

  Kratek premor  

B: Toda Jezus govori o svoji resnični osebi, v celoti, in ne o simbolični;
daje razumeti, da njegovo darovanje, ki se bo prvič udejanjilo pri zadnji
večerji, na skrivnosten način že vnaprej ponavzočuje daritev na križu, ki se
bo vse vekove nadaljevala v daritvi sv. maše.

  Kratek premor  
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B: To je skrivnost vere, pred katero ne moremo drugače kot poklekniti v
češčenje, v tišini in občudovanju.

(Janez Pavel II. 19. avgusta 1979)

   VZKLIKI  

B: Živi kruh, ki je prišel iz nebes.

Odp.: Hvalimo in poveličujemo te.

B: Najčistejši obed!

Odp.: Hvalimo in poveličujemo te.

B: Čudoviti zakrament!

Odp.: Hvalimo in poveličujemo te.

B: Kruh, spremenjen v meso!

Odp.: Hvalimo in poveličujemo te.

B: Največja skrivnost!

Odp.: Hvalimo in poveličujemo te.

  Pesem  

Mojega življenja zvezda v tabernaklju tam gori,
moja radost, moja sreča,

si preljubi Jezus ti.

Kadar žalost me objame,
vedno k tebi pohitim,
mir, tolažbo in veselje,
v tvojem srcu le dobim.

  VZKLIKI  

B: Ti, ki si kruh življenja.
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Odp.: Pridi k nam, Gospod.

B: Ti, ki si kruh nesmrtnosti.

Odp.: Pridi k nam, Gospod.

B: Ti, ki si sveta in neizrekljiva hrana.

Odp.: Pridi k nam, Gospod.

B: Ti, ki si živo in poživljajoče življenje.

Odp.: Pridi k nam, Gospod.

B: Ti, ki nam daješ v hrano svoje Telo.

Odp.: Pridi k nam, Gospod.

B: Ti, ki na nas razlivaš svojo Kri.

Odp.: Pridi k nam, Gospod.

  MOLITEV  

D: Zemlja ni ostala mrzla: Ti si ostal z nami. Kaj bi bilo z našim življenjem,
če Te ne bi bilo v tabernaklju?

Vsi: Prišel si naproti človeštvu in mu ostal zvest. Častimo Te, Gospod,
v vseh tabernakljih sveta. Hvala, Gospod, za ta dar.

D: Nebo se je zgrnilo na zemljo. Majhno je zvezdnato nebo, zemlja velika,
ker  je vsa posejana z evharistijo: Bog z nami, Bog kakor mi, Bog za nas.

B: Gospod Jezus, Ti si živi kruh, Ti si Božji kruh, Ti si postal kruh, da bi nam
bil hrana.

B: Ti si vedno pripravljen na srečanje z nami, naj Ti gremo naproti.

B: Ko prihajaš k nam v obhajilu, nas razsvetljuj; daj nam razumeti, da se
izročamo Tvojemu Božjemu delovanju.
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B: Daj nam doumeti, da smo iz obličja v obličje s skrivnostjo Tvoje ljubezni
do nas.

B: Utrdi nas v zavesti, da pripadamo Tebi, da smo Tvoja lastnina.

B: Utrdi v nas Tvoj dar, Tvoj popolni dar, Tebe samega.

B: Daj, da bo vedno v nas popolna pripravljenost, da nas boš mogel
pritegniti z močjo Tvoje ljubezni.

  Pesem  

K tebi Jezus ljubeznjivi, 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.

  PROŠNJE  

D: Prosimo Gospoda, naj nam podeli, kar ga z vero ponižno prosimo.
Molimo skupaj in recimo: “Gospod, usliši nas.”

B: Naj iz evharistije črpamo luč, moč in duhovno hrano.

Vsi: Gospod, usliši nas.

B: Naj se vsi verniki odzovejo Kristusovemu povabilu k uživanju njegovega
Telesa in Krvi.

Vsi: Gospod, usliši nas.

B: Naj bomo vsi, ki se bližamo evharistiji, pred svetom resnične priče
Kristusa in Njegovega evangelija.

Vsi: Gospod, usliši nas.
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D: O Bog, ki svojo Cerkev nenehno hraniš s skrivnostjo dragocenega
Telesa in Krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa, daj, da bomo večno našli
svoje veselje v bogastvu njegovih darov. Po Kristusu našem Gospodu.

Vsi: Amen.

  Pesem  

Blagoslovljeni Jezus tukaj zbrane,
v luč sveta spremeni vse kristjane,

milostljivi Jezus nam vsem skupaj zdaj
blagoslov svoj sveti daj.

  EVHARISTIČNI BLAGOSLOV  

  Sklepna pesem  

  Zdaj smo sveti blagoslov prejeli,
pojmo hvalo Jezusu veseli;

ljubi Jezus bodi vedno ti pri nas,
zdaj in poslednji čas.

*Opomba:
  Molitvena ura za veliki četrtek ali praznik Sv. Rešnjega telesa in krvi -
  blagoslov in sklepna pesem odpadeta.


