Molitev pred Najsvetejšim
Pesem ob izpostavitvi:
Ponižno tukaj pokleknimo
in z vernim srcem počastimo
nebeškega Zveličarja.
V podobi kruha je med nami,
o, da bi z vnetimi željami,
hvaležno vsi molili ga.

O, bodi moljeno, češčeno,
nam iz ljubezni podeljeno
presveto Jezusa telo.
Ti bodi dušam posvečenje,
poroštvo trdno jim v življenje,
sladka popotnica v nebo.

»Iz dobre šole rastejo boljši časi, iz slabe pa slabši. Časi so taki, kakršni so ljudje. Boljših ljudi pa ne bo,
dokler ne bo bolje vzgojenih otrok. Časi bodo samo še hujši, dokler se ljudje ne poboljšajo. Napačna
vzgoja je slabih časov mati. Slaba vzgoja je strašna jama, ki si jo sami kopljemo.« (bl. A. M. Slomšek)
Molimo za starše, učitelje in vzgojitelje, ki si prizadevajo za vzgojo otrok in mladine. Molimo, da bo
naša šola prostor, kjer bodo mladi ljudje rasli v samostojne, zrele in odgovorne ljudi, ki bodo znali
živeti v veselju in hvaležnosti za življenje.
1. Gospod, hvala za starše in brate in sestre, med katerimi smo najprej izkusili lepoto in zahtevnost
skupnega življenja. Naučili smo se deliti, se skupaj veseliti, si pomagati med sabo. Hvala za to
izkušnjo, ko nas kličeš, da bratsko ljubezen živimo med ljudmi: »Vi pa si ne pravite ˝rabi˝, kajti
eden je vaš Učitelj, vi vsi pa ste bratje. Tudi na zemlji nikomur ne pravite˝oče˝, kajti eden je vaš
Oče, ta, ki je v nebesih.« (Mt 23,9-10)
Pesem: Hvalnico pojem Bogu na strune svojih dni. Pojte z menoj Gospodu in ga slavite vsi.
2. Gospod, hvala za župnije, za letošnje oratorije in počitnice, ki so jih duhovniki preživeli z otroki
in mladimi. Hvala za mlade, ki želijo približati prijateljstvo s teboj svojim vrstnikom zaradi velike
luči in izpolnjenosti, ki ga to prijateljstvo zanje pomeni. »Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi
tvoje srce.« (Mt 6,21)
Hvalnico pojem Bogu …
3. Hvala za pevske skupine in birmanska ter mladinska srečanja in vse druge priložnosti, kjer se v
mladih oblikuje odnos do Tebe, krepi pripadnost Cerkvi in kjer so prijateljstva lahko bolj odprta
za obzorja, ki jih ti odpiraš za vsakega, za prihodnost s Teboj. »Kjer sta namreč dva ali so trije
zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« ( Mt 18,20)
Hvalnico pojem Bogu …
4. Hvala za molitev Oče naš, ki si nas jo naučil. Hvala za vsakokrat, ko jo molimo doma ali v cerkvi
in nas utrjuje in opogumlja, ker imamo skupnega Očeta. Daje nam moč, da izpolnimo, kar si
naročil: »Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega
Očeta, ki je v nebesih.« (Mt 5,16)
Hvalnico pojem Bogu …
5. Hvala za sv. mašo, kjer skupaj kot župnija/občestvo poslušamo Božjo besedo, duhovnikovo
razlago. Poučuješ nas o Božjem kraljestvu, o veliki Očetovi ljubezni, zaradi katere si prišel. Ko se
pod podobo kruha daruješ, je to za nas srečanje, v katerem vidimo tudi resničnost svoje ljubezni
do Tebe in bližnjih. »To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.« (Jn
15,12) »Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam storil.« (Jn 13,15)
Hvalnico pojem Bogu …
6. Gospod, hvala za trpeče, ki so pridruženi tebi in ob katerih nas učiš medsebojne povezanosti.
Zbiraš nas v molitvi zanje in v iskanju, kako jim biti blizu. Povezuješ nas ob skrivnosti svojega
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trpljenja, smrti in vstajenja. »Skozi veliko stisk moramo iti, da pridemo v Božje kraljestvo.« (Apd
14,22)

Hvalnico pojem Bogu …
7. Gospod, hvala za spovednike, ki so v službi tvojega usmiljenja. Hvala za vsakokratno sv. spoved,
kjer odpustiš grehe. S tem dejanjem svoje ljubezni do mene me spet vrneš v to, za kar si me
poklical in za kar sem ustvarjen.
Hvalnico pojem Bogu …
8. Gospod, hvala za vse, ki so pot vere in vzgoje srca živeli pred nami. Hvala, ker nas usmerjaš po
življenju bližnjih, ko posebno ob smrti prepoznamo, da ostanejo tista dejanja in prizadevanje, ki
so iz ljubezni. »Vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl.« (Jn 11,26)
Hvalnico pojem Bogu …

Pesem:
K tebi, Bog in naš Gospod,
zgrinja se človeški rod.
Ti si naših duš veselje,
ti si prava pot.

Tebi, tebi, o Gospod,
priporočamo naš rod.
Blagoslovi vse domače,
varuj nas nezgod.

Z angeli zapojmo zdaj:
Slava Bogu vekomaj!
Veličino Božje slave
vse opeva naj.

Src mladostnih sončni žar,
sprejmi po Mariji v dar.
Vsa hotenja in stremljenja
ti ravnaj, krmar!

Berilo: Mt 7, 21-28
»Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: ›Gospod, Gospod,‹ ampak kdor uresničuje voljo
mojega Očeta, ki je v nebesih. Veliko mi jih bo reklo tisti dan: ›Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem
imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali demonov in v tvojem imenu storili veliko mogočnih del?‹
In takrat jim bom naznanil: ›Nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od mene, kateri ravnate
nepostavno!‹«
»Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu, ki je zidal
svojo hišo na skalo. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi ter se zagnali v to hišo, in
vendar ni padla, ker je imela temelje na skali. Kdor pa te moje besede posluša in jih ne uresničuje, je
podoben nespametnemu možu, ki je zidal hišo na pesku. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so
vetrovi; zagnali so se v to hišo in padla je in njen padec je bil velik.«
Ko je Jezus končal te besede, so množice strmele nad njegovim naukom, kajti učil jih je kakor nekdo,
ki ima oblast, in ne kakor njihovi pismouki.
Prošnje:
• Gospod, Izraelcem so preroki od Mojzesa naprej naročali, naj zvesto poslušajo Gospoda, ki jih je
izpeljal iz Egipta in vodil skozi puščavo v obljubljeno deželo. Prosimo te, utrdi in poživi
poslušnost tebi v nas vseh, v starših, učiteljih in vzgojiteljih, ki so jim zaupani otroci in mladi.
Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.
Kdor uresničuje voljo tvojega Očeta, ki je v nebesih, pojde v nebeško kraljestvo. Kaj želi Bog, je
naš poslednji cilj in smisel. Gospod, daj da bi starši, učitelji in vzgojitelji vedeli za svoj cilj in
smisel življenja in svoje življenje prepričljivo uravnavali po njima.
Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.
•

Preudarni mož je zidal hišo na skalo. Zavedamo se viharjev in nalivov današnjega časa in te
prosimo, Gospod, podeli staršem, učiteljem in vzgojiteljem modrost in preudarnost ter da bi se ne
ustrašili naporov, ki jih tako delo zahteva od njih ter od otrok in mladih.
Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

•
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Ploha in vetrovi niso mogli podreti hiše, ki je bila zidana na skalo. V težavah življenja se mladi
pogosto znajdejo sami in je od njihove notranje trdnosti odvisno ali bodo obstali. Prosimo te, da bi
bila njihova trdnost povezana z zaupanjem vate in temeljila na Kristusu, ki govori o veliki Božji
ljubezni do vsakega in dostojanstvu zaradi posinovljenja. Prosimo te za starše, učitelje in
vzgojitelje, da bi s svojim ravnanjem pritrjevali tej notranji trdnosti, mlade spodbujali, da jo
oblikujejo in krepijo, ter z molitvijo prosili tvoje milosti za vsakega od njih.
Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

•

Gospod, množice so strmele nad tvojim naukom, ker si jih učil kakor nekdo, ki ima oblast. Tvoje
besede niso samo modri napotki. O sebi si rekel: »Jaz sem pot, resnica in življenje.« (Jn 14,6)
Prosimo te, da bi bila v odnosih med starši in otroci, med učitelji in vzgojitelji in otroci prisotna
želja po večji pristnosti, bolj celostnem prepoznanju resnice ter želja odgovoriti na življenjska
vprašanja ter znamenja časa. Prosimo te, da bi drug ob drugem razumevali znamenja tvoje
prisotnosti, ki si naš edini Učitelj in Gospod.
Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

•

Pesem:
Poglejte, kakšno ljubezen nam je izkazal dobri Bog – da smemo imenovati se otroci in dediči Boga.

Pesem pred blagoslovom:
Najsvetejši, tebe počastimo
in ponižno se priporočimo.
Usliši svoje ljudstvo, Jezus usmiljeni,
ki pred tabo zdaj kleči.

Blagoslovi, Jezus, pričujoče,
pred teboj ponižno vzdihujoče;
milostljivi Jezus, nam vsem skupaj zdaj
blagoslov svoj sveti daj!

Pesem po blagoslovu:
O Marija, naša ljuba Mati,
sprejmi v milostno Srce;
verne vse, ki množice jih tvoje
danes ti priporoče.
O Marija, o Marija,
milostno imaš Srce!
K tebi, k tebi koprnijo
naše misli in želje.

Naše starše, o Marija Mati,
sprejmi v milostno Srce!
Ti jim vračaj, ti obilno plačaj,
noč in dan za nas skrbe.
O Marija, o Marija,
materno imaš Srce!
Tvoji smo sinovi, hčere,
k tebi srca hrepene.
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