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MOLITVENA URA

DRUŽINA
VZGOJITELJICA

ZA...
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(Molitvena ura je pripravljena za 35 minut plus litanije. Da bi molilci lahko
vstopili v molitev, ima molitvena ura poudarjen čas tihote v katerem se gradi

živ odnos z Bogom s preprostim pogledom v Najsvetejše. Zato je tihota
dragocena in potrebna.)

Pesem:

Ponižno tukaj pokleknimo V podobi kruha je pred nami,
in z vernim srcem počastimo o, da bi z vnetimi željami
nebeškega Zveličarja. hvaležno vsi molili ga,

hvaležno vsi molili ga.

Namen: Da bi bile krščanske družine res prave skupnosti vere,

življenja in ljubezni, v katerih bi našli otroci vse pogoje za uspešen

razvoj človeških in krščanskih vrednot ter pravo podlago za rast

duhovnih poklicev.

B: »Prosite Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev!«
Te Jezusove besede  nakazujejo  program življenja vsakega kristjana. Vsi
verniki smo, v moči svojega krsta poklicani, da gradimo Božje kraljestvo.

B: Ker so duhovniški poklici in posvečeno življenje
bistveni za življenje in rast Cerkve, zato je dolžnost  vseh,  da nenehno
prosimo Gospodarja žetve, naj pošlje potrebne delavce na svojo žetev.

B: Ta dolžnost se na poseben način nanaša na krščanske družine.
Krščanska družina je  tako rekoč že po  zakramentu  svetega  zakona
poklicana, da  sodeluje pri odrešenjskem  poslanstvu celotne  Cerkve in
da »postane prvo rastišče poklicev za življenje, posvečeno Božjemu
kraljestvu.«

B:  To svojo nalogo izvršuje krščanska družina v tolikšni meri, v kakršni se
zavzema za to:

da se pridružuje skrbi celotne Cerkve za duhovniške in
redovniške poklice z vsakdanjo molitvijo in prošnjami  Bogu  za
zadostno število le teh;

  da  uresničuje  svoj   temeljni   poklic  ter  ustvarja  pravo  skupnost
življenja in   ljubezni;
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 da sprejema, posreduje in zavzeto živi Božjo besedo;

     da pomaga  svojim  otrokom  zaživeti  polno  človeško  življenje,
ko jih vzgaja v svobodi, pravičnosti, odgovornosti,  pravilnem
vrednotenju materialnih  dobrin,  v resnični ljubezni  –  to je v
dejavnem in nesebičnem  služenju  drugim,  posebno najbolj  revnim
in  potrebnim;

  da otroke vzgaja v pravem krščanskem duhu, po doslednem
pričevanju globoko doživete vere;

      da ceni in goji duhovne poklice in posvečeno življenje med
    svojimi otroki.

B: To srečanje z Jezusom, ki je  navzoč med  nami v  presvetem
evharističnem zakramentu, naj bo prilika za nas, da se združimo v iskreni
prošnji za naše družine, da bi v njih bolj zaživela molitev – tudi molitev za
duhovne poklice – in da bi one same postale blagoslovljen vir novih poklicev.

(1 - 2 min.)   vv Pogovor z Bogom  vv

Pesem:   Pridi, pridi, duša verna
                na oltarju neizmerna
                čaka te skrivnost,
                čaka te skrivnost.

B:  Gospod Jezus, danes smo se zbrali skupaj, da bi te častili, molili in ti
izkazali svojo ljubezen. Prosimo te, prevzemi in napolni naša srca in vse
naše življenje s svojo resnično navzočnostjo.

Vsi:  Gospod, okrepi  našo  vero  s  svojo  navzočnostjo!

B:  Pomnoži našo  vero, da  bomo  mogli  prek  zakramentalnih  znamenj
spoznavati  tvoj  resnični  obraz.

Vsi:  Gospod,  okrepi  našo  vero  s  svojo  navzočnostjo!
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B:  Pošlji svojega Svetega Duha in vžgi naša srca v ljubezni do tebe, da bo
vse naše življenje postalo hvalnica tvoje slave in blagoslova, s katerim
obdarjaš nas ljudi.

Vsi: Gospod, okrepi našo vero s svojo navzočnostjo!

B: O Bog, moj Bog, željno te iščem, mojo dušo žeja po tebi. Moje telo
koprni po tebi kakor suha in žejna zemlja po vodi.

Vsi: Vsi iščemo te, Gospod, razjasni svoj obraz nad nami!

B: Le v Bogu se spočije moja duša, samo on je moja uteha. On je moja
obramba, moja rešitev in zavetje, zato nikoli ne omahnem.

Vsi: Gospod, ti si naša moč in rešitev!

B: Gospod, v svojem srcu se ne povišujem, na druge ne gledam prezirljivo.
Za velike reči se ne poganjam, ne iščem, kar je zame previsoko. Nasprotno,
nič me ne vznemirja, v tebi sem popolnoma miren. Kakor otrok v naročju
svoje matere, tako se je moje srce umirilo v tebi.

Vsi: Ti, Gospod, si naš mir in naša sreča!

B: Gospod, hvalil te bom med narodi, prepeval in slavil med ljudstvi. Do
nebes sega tvoja dobrota, do oblakov tvoja zvestoba.

Vsi: Ti si naše življenje, Gospod, ostani z nami vekomaj!

B: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,

Vsi: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vekomaj. Amen.

 (1 - 2 min.)  vv Pogovor z Bogom  vv

Pesem:

Božje milostno Srce, Čuvaj nas v ljubezni svoji;
k tebi dvigamo roke mi smo tvoji, mi smo tvoji
vsak prisega izmed nas čuvaj nas v ljubezni svoji,
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Vsi:  O Bog, ki si nas po svoji dobroti poklical v življenje, daj da ga spoznamo in
razumemo kot tvoj milostni dar ter stori, da ga bomo vredni živeti kot krščanski
poklic. Daj, da bodo družine napredovale v zvesti hoji za Teboj, ter tako izpolnile
svoje poslanstvo. Po Kristusu, našem Gospodu.                                                   Vsi: Amen.

Zahvale:

 Gospod,  živali se  zbirajo v  skupine,  da se  lažje  branijo  pred
nevarnostmi, Ti pa si dal človeku družino, v kateri je varen.

Hvala Ti, Gospod za družino.

  Gospod, nobeno prijateljstvo ne omogoča tiste topline, ki jo daje
družina. Hvala Ti, Gospod za družino.

 Hvala Ti, Gospod za porajanje tiste ljubezni v družini, ki si jo Ti
želel deliti s človekom.

Hvala Ti, Gospod za družino.

  Hvala Ti, Gospod za tvojo navzočnost, ki je blagoslov za družino.
 Hvala Ti, Gospod za družino.

  Hvala Ti, Gospod za vse družine, ki so pripravile že ob spočetju
prijeten začetek bivanja svojim otrokom.

Hvala Ti, Gospod za družino.

   Hvala Ti, Gospod, ker si nas sprejel v svojo Sveto družino.
Hvala Ti, Gospod za družino.

Vsi: Bog Oče, od tebe prihaja vsako očetovstvo v nebesih in na zemlji, ti si
Ljubezen in Življenje. Daj, da bo vsaka človeška družina na zemlji s pomočjo
tvojega Sina Jezusa Kristusa, rojenega iz Žene in Svetega Duha, studenca Božje
milosti, postala pravo svetišče življenja in ljubezni za rodove, ki se znova in znova
obnavljajo.

Tvoja milost naj vodi zakonce, da bodo mislili in delali za blagor svojih
družin in vseh družin po svetu. Daj, da bodo mladi našli v družini trdno oporo za
osebno rast in rast v resnici in ljubezni.

Daj, da bo ljubezen, utrjena z zakramentom svetega zakona, premagala
slabosti in težave, skozi katere morajo včasih naše družine. Po posredovanju
Svete nazareške družine naj Cerkev med vsemi narodi sveta uspešno opravlja
svoje poslanstvo v družini in po njej. Vse to iz srca prosimo tebe, ki si Življenje,
Resnica in Ljubezen v edinosti s Sinom in Svetim Duhom.           Amen.
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B: Berilo iz Prve Mojzesove knjige

Bog je rekel: » Naredimo človeka po svoji podobi in sličnosti; naj
gospoduje ribam morja in pticam neba, živini in vsem zverem zemlje in
vsej laznini, ki lazi po zemlji!«  In Bog je ustvaril človeka po svoji podobi,
po božji podobi ga je ustvaril, moža in ženo ju je ustvaril. Bog ju je
blagoslovil in jima rekel: » Plodita se in množita ter napolnita zemljo!«

Božja beseda / Bogu hvala

 (1 - 2 min.)  vv Pogovor z Bogom  vv

B: O Bog, od tebe prihaja vsako očetovstvo na nebu in na zemlji; ti si
naš pravi Oče, ti si polnost ljubezni in večno življenje, prosimo te,
poslušaj naše molitve:

skupaj: Daj edinost našim družinam!

B: Daj, da vsaka človeška družina na zemlji postane - po tvojem Sinu,
rojenem iz žene in po Svetem Duhu - izvor božanske ljubezni, resnično
svetišče življenja in ljubezni za generacije, ki prihajajo.

Daj edinost našim družinam!

B: Daj, da tvoja milost vodi misli in dela zakoncev k ljubečemu odnosu,
med člani njihovih družin in vseh družin sveta.

Daj edinost našim družinam!

B: Daj, da bodo mladi rodovi našli v svojih družinah močno podporo
za svojo človečnost  za rast v resnici in ljubezni.

Daj edinost našim družinam!

B: Daj, da se ljubezen, okrepljena z milostjo zakramenta svetega
zakona, pokaže močnejša od vsake slabosti in vsake krize, skozi katere
gredo včasih naše družine.

Daj edinost našim družinam!

B: Daj končno, prosimo te, po priprošnji svete nazareške Družine, da
bo Cerkev po vsem svetu mogla plodno izpolniti svoje poslanstvo v
družbi in po njej.

Daj edinost našim
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B:    Iz apostolskega pisma Janeza Pavla II. o družini

Družina mora otroke tako oblikovati za življenje, da bo mogel vsak od njih
v polnosti izpolnjevati svojo nalogo v skladu s poklicanostjo, ki jo je prejel
od Boga. Družina, ki je odprta za nadčutne vrednote, ki veselo služi bratom
ter velikodušno in zvesto izpolnjuje svoje obveznosti ter se zaveda svoje
udeležbe pri velikonočni skrivnosti, postane prvo in najboljše semenišče
za vzgojo poklicanosti k življenju, ki je posvečeno Božjemu kraljestvu.

Prošnje:    Gospod Jezus, prosimo te za naše krščanske družine.
Izpostavljene so raznim preizkušnjam civilizacije, ki pozablja na duhovne
vrednote in išče zadovoljitve v uspehu in denarju.

    Osvobodi jih napačne navezanosti na ta svet.

Prosimo:  Gospod, usliši nas.

   Naredi jih učljive za velike naloge krščanske vzgoje njihovih
otrok.

Prosimo:  Gospod, usliši nas.

   Da bi naše družine res krščansko čutile in delovale.

Prosimo:  Gospod, usliši nas.

  Da bi bile proste sebičnosti in neurejene navezanosti na
materialne dobrine.

Prosimo:  Gospod, usliši nas.

  Da bi bile sposobne razumeti potrebe Cerkve in svojo lastno
odgovornost za boljši svet.

Prosimo:  Gospod, usliši nas.

   Da bi znale ceniti duhovniške in redovniške poklice, zanje moliti,
jih spodbujati ter ustvarjati takšno duhovno stanje, da bodo uspešno rastli.

Prosimo:  Gospod, usliši nas.

(1 - 2 min.)   vv Pogovor z Bogom  vv
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ti zvestobo slednji čas. mi smo tvoji, mi smo tvoji.B: To ponižno prosimo tebe, ki si Življenje, Resnica in Ljubezen, v edinosti
Sina in Svetega Duha.

Odgovor:   Amen.

Pesem:

Sveti Duh posveti nas Ti nam razsvetljuj razum,
s svojo Božjo milostjo; da Boga spoznavamo,
ti nam dušo okrepčaš daj nam srčnost, moč, pogum;
božji naj otroci smo. naj le dobro delamo.

B: Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom

Posnemajte torej Boga, saj ste njegovi ljubljeni otroci, in živite v ljubezni,
kakor je tudi Kristus vzljubil nas in je daroval sam sebe za nas kot blago
dišečo daritev in žrtev Bogu. Nečistovanje in vsakršna nečistost ali
lakomnost pa naj se med vami niti ne imenuje, kakor se spodobi svetim.
Isto velja za kvantanje in nespametno ali prostaško govorjenje; vse to je
nespodobno. Rajši se posvečajte zahvaljevanju! Dobro namreč vedite tole:
noben nečistovalec ali nečist človek ali lakomnež, kar je toliko kot
malikovalec, nima dediščine v Kristusovem in  Božjem kraljestvu.

Božja beseda  /   Bogu hvala

  (1 - 2 min.)  vv Pogovor z Bogom  vv

B:  Gospod Bog, v postopnem odkrivanju svoje skrivnosti odrešenja si
hotel, da skupnost življenja med možem in ženo, simbolom tvoje zaveze z
izvoljenim ljudstvom, postane zakramentalni znak ljubezni, ki združuje
Kristusa in Cerkev.

Vsi: Po tem zakramentu razširjaj svoje roke nad naše družine in daj, da

bodo eno srce in ena duša. V šoli evangelija naj oblikujemo svoje

domove in vzgajamo tvoje otroke, da bodo postali tvoji zvesti učenci in

odgovorni člani Cerkve.

B:  Naj tvoja milost, ki jo deliš družinam, zmaguje nad človeško
trdosrčnostjo, se krepi tvoje usmiljenje, ki odpušča grehe in tvoja ljubezen

vnema družinsko gorečnost za Božje kraljestvo.
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Vsi: Jezus Kristus, poslušni Sin nebeškega Očeta, pomagaj družnam

pri rasti v velikodušnosti, veri, pokorščini, zaupanju v božjo voljo, da bo

tako čim manj ovir za plodno delovanje Svetega Duha.

B: Krščanski starši velikokrat postavljajo ovire svojim otrokom  pri njihovi
rasti in zorenju. Premnogokrat nimajo poguma, da bi zaupali Vate ravno v
trenutkih, ko otroci razmišljajo in delajo svoje lastne korake v življenje. Sami
poskušajo vse narediti -  brez Tebe.

Vsi: Prava vzgoja je mogoča, kadar so starši sami svobodni in

zakoreninjeni v zaupljivem odnosu do Boga. Prav trenutki stisk in

preizkušenj v vzgoji je priložnost, da starša še poglobita svoj odnos

med seboj in z Bogom.

B: Priporočamo, izročamo ti vse družine v katerih vlada alkohol, mamila,
nezvestoba, nesposobnost  vzgajanja, razne druge odvisnosti...  Prav tako
družine, ki so zaznamovane z neozdravljivo boleznijo, z otroci, ki so telesno
ali duševno prizadeti in rabijo vso starševsko in Tvojo pozornost, družine,
ki so brez otrok, družine, ki so ločene, razdvojene...

vsi: Takšne zaznamovanosti družin presegajo družino, saj vplivajo na

potomce, sorodstvo, okolico... Edina mogoča razrešitev je odpuščanje

staršem, prednikom, molitev, zadoščevanje, klicanje blagoslova na

celotno družino, prihajati pred Najsvetejše.

B: Vse to polagamo predte nebeški Oče, Sveta Trojica.

Vsi: Amen.

       (1 - 2 min.)   vv Pogovor z Bogom  vv

Pesem: O Marija, naša ljuba Mati; Vse duhovne, o Marija Mati,
sprejmi v milostno srce sprejmi v milostno srce;
verne vse, ki množice jih tvoje naše duše vedno jih težijo,
danes ti priporoče. naši grehi jih skrbe.

1. Odp. O Marija, o Marija, milostno imaš srce.
    K tebi, k tebi, koprnijo naše misli in želje.

   2. Odp. O Marija, o Marija, milostno imaš srce.
 Prosi Sina naj usliši njih molitve in prošnje.


