MOLIT
VEN
A URA
MOLITVEN
VENA

Da, oče

POSVEČENO BODI TVOJE IME
B: Gospod, naj bo posvečeno Tvoje ime, kajti prav svetost je tista moč, po
kateri rešuješ in posvečuješ celotno stvarstvo.

Vsi: Naj Tvoje ime posvečuje naše življenje.

Vsi: Slavljen Gospod, naš Rešitelj.
B: Ti pa si se zatekal k njemu, izbral si najvišjega za svoje varstvo. Zlo te ne
zadene, nadloga se tvojemu domu ne približa.

Vsi: Slavljen Gospod, naš rešitelj.

B: Prosimo, da bi bili vredni biti sveti,

Nekaj trenutkov tihote

Vsi: kot je sveto ime našega Gospoda.
B: Bog, naš Oče, Tvoje ime je sveto med vsemi narodi in je vredno, da ga
posvečuje naše življenje; pošlji svojega duha, da iz nas v Cerkvi tvojega
Sina naredi trajen zakrament tvoje svetosti, da te bodo vsi ljudje slavili. Po
Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

B: Gospod, ponižno Te prosimo, ohranjaj nas v svoji Ljubezni in nas s
svojo roko nežno in odločno vodi po poti svobode.

Vsi: Reši nas, Oče.
B: Gospod, reši sebičnosti, napuha in trdote srca vse poklicane.

Vsi: Reši jih, Oče.

B: Iskal sem Gospoda in me je uslišal, vseh mojih strahov me je rešil.
Glejte nanj in se razveselite, ni vam treba zardevati.

Vsi: Slavil bom Tvoje sveto in mogočno ime.
B: Okusite in spoznajte, kako je Gospod dober; blagor človeku, ki vanj
zaupa. Slavite Gospoda; njim, ki ga častijo nič ne manjka.

Vsi: Slavil bom Tvoje sveto in mogočno ime.
B: Privzdignimo svojo molitev k nebeškemu Očetu, ki nam je po Jezusu
Kristusu vtisnil v naša srca svetost svojega imena in nas poklical, da
pričujemo za prejeti dar.

B: Gospod, reši duhovne lenobe, nečistosti in sovraštva vse poklicane.

Vsi: Reši jih, Oče.
B: Gospod, reši malodušja, vseh nevarnosti, vsega hudega vse poklicane.

Vsi: Reši jih, Oče.
B: Gospod, reši nas in vse poklicane vsega hudega. Usmiljeno pomagaj,
da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Po Kristusu,
našem Gospodu.

Vsi: Amen.

Nekaj trenutkov tihote

PRIDI TVOJE KRALJESTVO
B: Gospod, kraljestvo pripada tebi in ti ga razodevaš kakor in komur hočeš.

Vsi: Poslal si svojega Sina, da bi vzpostavil Božje kraljestvo.
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Vsi: Oče, ne dopusti, da pademo v skušnjavo.
B: Gospod, pri krstu smo postali otroci luči in deležni splošnega
duhovništva. Naj mi in poklicani nikoli ne zablodimo v temo zmot, marveč
vedno ostanemo v svetlobi resnice. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.
REŠI NAS HUDEGA
B:Gospod, ko prosimo, da bi bili rešeni hudega duha, prav tako prosimo,
da bi bili osvobojeni vsakega sedanjega, preteklega in prihodnjega zla.

Vsi: Gospod, reši nas hudega duha.
B: Kdor zaupa v Boga, se ne boji hudiča.

Vsi: Če je Bog za nas, kdo je zoper nas?
B: Gospod, dvignil si padli svet in nas osvobodil sužnosti greha. Naj se
tega veselimo zdaj in v večnosti. Po Kristusu, našem Gospodu.

B: Od nas pričakuješ spreobrnjenje srca, budnost, zaupanje v Božje
delovanje.

Vsi: Vsemogočni Bog, s čudovito modrostjo si uredil, da se
Kristusovo kraljestvo širi po vsem svetu in so vsi ljudje
deležni odrešenja. Naj bo tvoja vesoljna Cerkev znamenje
zveličanja in naj oznanja ter uresničuje nedoumljivo skrivnost
tvoje ljubezni do ljudi. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
B: Svoje oči vzdigujem h goram: “Od kod bo prišla moja pomoč?” Moja
pomoč je od Gospoda, ki je naredil nebo in zemljo.

Vsi: Kjer kraljuje Gospod, kraljuje mir.
B: Gospod te bo varoval vsega hudega, varoval bo tvoje življenje. Gospod
bo varoval tvoje prihajanje in odhajanje, od zdaj in do večnosti.

Vsi: Kjer kraljuje Gospod, kraljuje mir.
B: Božje kraljestvo je kraljestvo resnice in življenja, kraljestvo svetosti in
milosti, kraljestvo pravice, miru in ljubezni.

Vsi: Naj pride njegovo kraljestvo do nas.

Vsi: Amen.

B: Med nas, ki verujemo v Kristusa.
Nekaj trenutkov tihote
Nekaj trenutkov tihote
B: Kdor prebiva v varstvu Najvišjega, počiva v zavetju Vsemogočnega. Reci
Gospodu: “Moje pribežališče in moj varuh, moj Bog, ki vanj zaupam.”

Vsi: Slavljen Gospod, naš Rešitelj.
B: Zares, On te osvobaja iz zanke hudobnih, te rešuje hudobnega jezika.
S svojo ljubeznijo te neguje, pod njegovo varstvo se zatekaš.

Vsi: Slavljen Gospod, naš Rešitelj.

Vsi: Oče, pridi Tvoje kraljestvo.
B: V zavest tistih, ki jih kličeš v duhovne poklice.

Vsi: Oče, pridi Tvoje kraljestvo.
B: V srca tistih, ki so ubili tvoj klic.

Vsi: Oče, pridi Tvoje kraljestvo.

B: Ni se ti potrebno bati nočne strahote, niti nevarnosti, ki ti grozi podnevi,
ne bolezni, ki te skrivaj napade, ne pogube, ki očitno razsaja.
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B: V načrte odraščajočih in mladih, da bodo slišali Tvoj klic.

Vsi: Oče, pridi Tvoje kraljestvo.
B: V življenje tistih, ki so zavrgli svojo poklicanost.

Vsi: Oče, pridi Tvoje kraljestvo!
Vsi: Bog, naš Oče, nebeško kraljestvo odpiraš tistim, ki so
prerojeni iz vode in Svetega Duha. Očistil si nas vseh grehov;
pomnoži nam milost, da bomo dosegli, kar si nam obljubil
tudi po novih duhovnih poklicih, ki nam jih tako primanjkuje.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

B: Gospod, blagor človeku, ki ga Ti vzgajaš in poučuješ v svoji postavi. V
hudih dneh bo mirno počival, medtem ko se grešniku koplje jamo.

Vsi: Podpiraj me, o Bog, s svojo milostjo.
B: Gospod ne zavrže svojega ljudstva, ne zapusti svojih služabnikov. Sodbe
bodo spet pravične in vsi pošteni se jih bodo spet držali.

Vsi: Podpiraj me, o Bog, s svojo milostjo.
B: Ko mislim, da moja noga omahuje, me Tvoja milost, Gospod, podpira.
Ko se mi v srcu skrbi množijo, me razveseljuje Tvoja tolažba.

Vsi: Podpiraj me, o Bog, s svojo milostjo.
B: Gospod pomagaj nam, bodi nad nami, da v skušnjavi ne bi padli v greh.

ZGODI SE TVOJA VOLJA
B: Tvoja volja je, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice.

Vsi: Prišel si na svet, da bi pokazal, kako pomemben je ta
načrt Božje ljubezni.
B: Vsemogočni Bog, nikoli naj ne izgubimo izpred oči tvojih načrtov, da
bomo spoznali tvojo voljo, govorili in delali, kot je tebi všeč. Po Kris tusu,
našem Gospodu. Amen.

Vsi: Oče, ne dopusti, da pademo v skušnjavo.
B: Očisti naš razum vsake želje po zlu.

Vsi: Oče, ne dopusti, da pademo v skušnjavo.
B: Razsvetli naše oči z lučjo dobrega.

Vsi: Oče, ne dopusti, da pademo v skušnjavo.
B: Vodi korake poklicanih na pot evangeljske modrosti.

Vsi: Oče, ne dopusti, da pademo v skušnjavo.
Nekaj trenutkov tihote
B: Trdno sem upal v Gospoda in se je sklonil k meni ter uslišal moje klicanje.
Potegnil me je iz pogubne jame, iz blatnega močvirja. Dal mi je v usta
novo pesem, hvalnico našemu Bogu.

Vsi: Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo, Gospod.
B: Oznanjeval sem pravičnost v velikem zboru; glej, svojih ustnic ne
zadržujem, Gospod, Ti sam veš.
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B: Ohranjaj v poklicanih sklepe za sveto življenje.

Vsi: Oče, ne dopusti, da pademo v skušnjavo.
B: Potolaži s svojo prisotnostjo vse poklicane, ko se bodo počutili
osamljene.

Vsi: Oče, ne dopusti, da pademo v skušnjavo.
B: Krepčaj v poklicanih upanje na večno življenje, da ga bodo lahko
posredovali drugim.
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Nekaj trenutkov tihote
B: Gospod, pomagaj nam, da bi se naučili izkazovati usmiljenje, kakor nam
Ti izkazuješ svojo milosrčnost.

Vsi: Uči nas ljubiti, kot ljubiš Ti.
B: Sveti Oče, ki si poslal svojega Duha v odpuščanje grehov,

Vsi: Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo, Gospod.
B: Tvoje pravičnosti nisem skrival v svojem srcu, o tvoji pomoči in zvestobi
sem govoril, nisem prikrival tvoje dobrote in zvestobe pred velikim zborom.

Vsi: Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo, Gospod.
B: Gospod, po zgledu Božje Matere Marije naj bomo vedno pokorni Božji
volji.

Vsi: uči nas ljubiti, kot ljubiš Ti.
B: Dobri Oče, ki nočeš smrti grešnika, ampak, da se spreobrne,

Vsi: uči nas ljubiti, kot ljubiš Ti.
B: Usmiljeni Oče, razsvetljuj srca svojih otrok, ki jih je pokora očistila.
Nagibaš nas, da ti služimo tudi v duhovnih poklicih, zato nas tudi dobrotno
usliši, kar te prosimo. Po Kristusu, našem Gospdodu.

Nekaj trenutkov tihote

Vsi: Oče, zgodi se Tvoja volja.
B: Ko naše misli niso Tvoje misli:

Vsi: Oče, zgodi se Tvoja volja.
B: Ko Tvoj glas, ki kliče v duhovne poklice, postaja bolj zahteven:

Vsi: Amen.

Vsi: Oče, zgodi se Tvoja volja.
NE VPELJI NAS V SKUŠNJAVO
B: Božji prijatelji se preizkušajo v ognju kot zlato v talilnem loncu.

Vsi: Njihova vera je bila preizkušena in so ostali zvesti.
B: Gospod, v uri preizkušnje nam omogoči, da ne bomo popustili.

Vsi: Da bomo ostali zvesti Tebi.
B: Prosimo Te, da se bomo z močjo Duha vztrajno upirali mikom greha in
bomo tako vredni priti v večno veselje. Po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi: Amen.
Nekaj trenutkov tihote
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B: Ko naše življenje zaznamuje križ, ki lahko pomaga poklicanim:

Vsi: Oče, zgodi se Tvoja volja.
B: Pri nas doma, kjer nastaja prostor za tvoje klicanje:

Vsi: Oče, zgodi se Tvoja volja.
B: V naših župnijah in ostalih manjših skupnostih, po katerih kličeš v
duhovne poklice:

Vsi: Oče, zgodi se Tvoja volja. Gospod, naš Bog, pomnoži v
nas svojo milost, da bomo močni v veri, trdni v upanju in
dejavni v ljubezni. Tako boš Ti lahko klical v duhovne poklice.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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DAJ NAM DANES NAŠ VSAKDANJI KRUH
B: Gospod, ko se obračamo k Tebi s prošnjo za vsakdanji kruh, naj ne
pozabimo na dar Kruha iz nebes.

Vsi: Naj ne odpovedo temeljne človečanske ustanove.
B: Gospod, v svoji previdnosti in modrosti se ne moreš motiti, zato se
popolnoma prepustimoTtvoji dobroti. Odvrni od nas, kar nam škoduje, in
nam nakloni, kar nam je v pravo srečo. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

B: Gospod, bodi slavljen za vse dobrote svoje ljubezni, ki nas vzdržujejo v
našem vsakdanjem življenju. Daj, da bo vsak človek mogel jesti okusen
kruh, da bo za svoje delo pravično nagrajen in bo imel prijazen in vesel
dom. Pomagaj tudi, da bi vedno imeli dovolj ljudi, ki bi lahko delili nebeški
Kruh. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.
ODPUSTI NAM NAŠE DOLGE, KAKOR TUDI MI
ODPUŠČAMO SVOJIM DOLŽNIKOM
B: Gospod, prošnja po odpuščanju nam vzbuja začudenje.

Nekaj trenutkov tihote
B: Gospod, daj, da ti bomo vedno hvaležni za vse darove, s katerimi obdarjaš
naše življenje.

Vsi: Daj nam danes naš vsakdanji kruh.
B: Naj se s sadovi našega dela vzdržujejo naše družine, da bo v njih rasla
osebna in javna blaginja, da bo v njih prevladovala želja po podarjanju
življenja, da bodo številčne družine, da boš tudi Ti lahko vedno klical v
svojo službo.

Vsi: Daj nam danes naš vsakdanji kruh.
B: Kruh in vino si izbral kot znamenje za evharistijo, stori, da bomo vedno
čutili lakoto in žejo po hrani za večno življenje in da ne bo nikoli
primanjkovalo delivcev teh skrivnosti.

Vsi: Daj nam danes naš vsakdanji kruh.
B: Pomagaj nam, da postanemo orodje človeške solidarnosti in
medsebojnega sodelovanja, da bomo tudi tako pripravljali tla za nove
duhovne poklice.

Vsi: Naša prošnja bo uslišana samo, če bomo znali
odgovoriti na zahtevo odpuščanja.
B: Gospod, razvnemi naša srca z Duhom svoje ljubezni, da bomo vedno
mislili, kakor Ti hočeš, in te iskreno ljubili v svojih bratih in sestrah. Po
Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.
B: Iz vsega srca bi rad hvalil Gospoda in nobene njegovih dobrot ne pozabi.
On odpušča vse moje krivde, ozdravlja vse moje slabosti.
Vsi: Naš Bog je velik in ljubezniv.
B: Gospod je milostljiv in usmiljen, potrpežljiv in zelo milosrčen. Ne
spominja se več naših grehov, njegova nejevolja ne traja dolgo.

Vsi: Naš Bog je velik in ljubezniv.
B: Kakor je Oče usmiljen z otroki, tako se Gospod usmili tistih, ki ga častijo.
Dobro ve, kakšni smo, saj nas je ustvaril, spominja nas, da smo iz zemlje.

Vsi: Naš Bog je velik in ljubezniv.

Vsi: Daj nam danes naš vsakdanji kruh.
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