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Tvegaj življenje za Gospoda
MOLITVENA URA ZA DUHOVNE POKLICE

Pesem: Nizko se, kristjani, priklonimo (HG 282)
1. Nizko se, kristjani, priklonimo, 
 živo vero v srcu obudimo; 
 najsvetejši Zakrament je pred očmi: 
 Jezusa Telo in Kri.

2. Jezus, ti si naša vsa dobrota, 
 kdor te nima je zares sirota. 
 Vsako noč želim pod tvojim varstvom spat, 
 vsako jutro s tabo vstat.

3. Jezus, ti si za nas kri prelival, 
 ti si naše grešne duše umival. 
 Ljubim, srčno ljubim tvojo sveto stran, 
 tvojih pet krvavih ran.

IZPOSTAVITEV NAJSVETEJŠEGA
Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi: Amen.

Voditelj: Hvaljeno in češčeno naj vedno bo.
Vsi: Presveto Rešnje Telo.

Voditelj: Zdaj in vekomaj.
Vsi: Amen.

Bralec 1: Bratje in sestre! Zbrali smo se na škofijskem molitvenem dne-
vu za duhovne poklice. Letos mineva 20 let, od kar nas je v Mariboru obi-
skal, takratni papež, zdaj že sveti Janez Pavel II in razglasil škofa Antona 
Martina Slomška za blaženega. Papeževe besede izrečene takrat so vabilo 
tudi nam danes: 
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Bralec 2: »Hodite po sledeh tega svojega svetniškega in velikodušnega 
rojaka, ki je hrepenel spoznati Božjo voljo in jo uresničevati za vsako ceno. 
Posnemajte ga zlasti mladi Slovenci, kakor on, tudi vi brez oklevanja po-
svetite svoje mlade moči delu za nebeško kraljestvo in službi bratom. Vam, 
duhovniki, naj bo zgled goreče delavnosti in požrtvovalnosti. Vam verniki, 
naj bo vzor poštenosti, služenja in pravičnosti.

Bralec 1: Naj nam bo v teh trenutkih tukaj pred Gospodom v svetem 
zakramentu, bl. Anton Martin Slomšek in drugi naši svetniški kandidati 
spodbuda in pomoč pri goreči in ponižni molitvi za duhovniške, redovni-
ške in misijonske poklice.

Bralec 3: Berilo iz Sirahove knjige
Izkažimo čast slavnim možem, našim očakom po njihovih rodbinah. 

Veliko slavo je ustvaril Gospod, to svoje veličastje – od davnine. Bili so 
vladarji v svojih kraljestvih, zaradi svoje moči znameniti možje, svetovalci 
zaradi svoje pameti, oznanjevalci prerokb; voditelji ljudstva s svojimi na-
sveti in zaradi razumnosti v poučevanju ljudstva; v njihovi vzgoji so bile 
modre besede. Bili so takšni, ki so za pesmi iznašli napeve in pisali pripo-
vedne pesnitve. 

Bogati možje so bili, obdani z močjo, v miru so živeli po svojih domo-
vih. Na veke bo ostal njihov rod, njihova slava ne bo zbledela. Njihova 
telesa so pokopali v miru in njihovo ime živi iz roda v rod. Ljudstva bodo 
pripovedovala o njihovi modrosti, občestvo bo oznanjalo njihovo slavo. 

Božja beseda

Trenutek tišine

Bralec 4: Če se ozremo na prebrano Božjo besedo, smemo reči, da tudi 
zgodovini našega naroda dajejo pečat žene in možje, ki nam jih je pošiljal 
Bog, ti pa so se pokazali, kot vredni Božjega klica ter odgovorni in vestni 
v svojem poslanstvu. Bili so pravični, spoštovali in izpolnjevali so zaupano 
jim poslanstvo, zato je njihovo ime zapisano v naši zgodovini in med nami 
živi. Za večno pa so zapisani pri Bogu. Vsi ti so nam in bodočim rodovom 
svetel zgled, so spodbuda mladim in otrokom, za pravo napredovanje pri 
zorenju in rasti njihove osebnosti. Po njih lahko živo začutimo tudi bližino 
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Božjega delovanja in njegovo skrb za vsakega od nas. Eden takšnih je bil 
naš prvi blaženi, A. M. Slomšek, ki se mu danes še prav posebej priporoča-
mo, naj nam pri Bogu izprosi novih duhovnih poklicev.

Molimo za oznanjevalce evangelija v današnjem času 
(desetka rožnega venca, ki je oznanjal božje kraljestvo, moli duhovnik)

Bralec 5: Iz evangelija po Janezu
Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko 

na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi 
še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal. Ostanite v 
meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na 
trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor 
ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete 
storiti ničesar. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč kakor mladiko in 
se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v 
meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo 
zgodilo. V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete 
moji učenci.

Bralec 6: Slomšek se je od svoje rane mladosti zavedal, da je poklican, 
da bi postal rodovitna trta. Zavedal se je, da življenjske sadove od njega 
pričakuje dobri Bog in tudi naš slovenski narod. Živeti kot kristjan je zato 
zanj pomenilo, da se dan za dnem bolj vrašča v Kristusa in postaja eno z 
njim in tako raste v osebni veri in v zaupanju v Boga. Rast v veri se začenja 
najprej v družini. Vzgoja, ki smo jo deležni v najnežnejših letih, je zato 
odločilnega pomena za vse poznejše človekovo življenje. Še posebej se v 
mladosti človeku vtisnejo stvari, ki so lepe, vesele in spodbudne. Rast v 
veri se začenja s svetim krstom, ko smo bili vcepljeni v skupnost s Kristu-
som ter smo sprejeli darove Sv. Duha. Podobno, kot mladike prejemajo 
življenjski sok iz stebla trte, na katerem rastejo, tako tudi mi prejemamo 
pravo resnično življenje od Gospoda.

Molimo, da bi tudi mi bili rodovitne trte v Gospodovem vinogradu 
(desetka rožnega venca, ki je postavil sveto evharistijo, moli sestra redovnica)
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Pesem: Mogočno se dvigni (HG 110)
1. Mogočno se dvigni nam spev iz srca, 

v pozdrav Rešeniku, Vladarju sveta!
Kristus, kraljuj! Kristus, zmaguj!
V hostiji sveti nam gospoduj.

2. Darujemo vdano ti svoje srce, 
dejanja, besede, vse misli, želje.
Kristus, kraljuj...

3. Poživi nam vero v presveto skrivnost, 
večerje nebeške, vseh svetih radost.
Kristus, kraljuj...

SLAVILNA MOLITEV
Bralec: Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *
Vsi: hvalite in poveličujte ga na veke.
Bralec: Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *
Vsi: nebesa, slavite Gospoda.
Bralec: Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *
Vsi: vse Gospodove moči, slavite Gospoda.
Bralec: Slavita Gospoda, sonce in luna, *
Vsi: zvezde na nebu, slavite Gospoda. —
 
Bralec: Slavita Gospoda, dež in rosa, *
Vsi: vsi vetrovi, slavite Gospoda.
Bralec: Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *
Vsi: mraz in pripeka, slavita Gospoda.
Bralec: Slavita Gospoda, rosa in slana, *
Vsi: mraz in zima, slavita Gospoda.
Bralec: Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *
Vsi: noči in dnevi, slavite Gospoda.
Bralec: Slavita Gospoda, tema in svetloba, *
Vsi: bliski in oblaki, slavite Gospoda. —

Bralec: Naj slavi zemlja Gospoda, *
Vsi: hvali in poveličuj ga na veke.
Bralec: Slavite Gospoda, gore in hribi, *
Vsi: vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.
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Bralec: Slavite Gospoda, studenci, *
Vsi: morja in reke, slavite Gospoda.
Bralec: Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *
Vsi: vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.
Bralec: Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *
Vsi: vsi ljudje, slavite Gospoda. —

Bralec: Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *
Vsi: hvali in poveličuj ga na veke.
Bralec: Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *
Vsi: Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.
Bralec: Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *
Vsi: sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.
Bralec: Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *
Vsi: hvalíte in poveličujte ga na veke. —
 
Bralec: Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *
Vsi: hvalimo in poveličujmo ga na veke.
Bralec: Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *
Vsi: hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —

MOLITEV ZA SVETOST
Bralec: Vsak človek je poklican k svetosti, poklican, da oblikuje člove-
štvo, ki ga prenavlja božja slava.

Vsi: Svetost je tista sila, ki spreminja svet.

Bralec: Vsi kristjani smo poklicani k polnosti krščanskega življenja, da z 
lastnim svetim življenjem postanemo luč za druge na poteh sveta.

Vsi: Svetost je tista sila, ki spreminja svet.

Bralec: Naša doba je bolj doba znanstvenih in tehnoloških odkritij kot pa 
doba svetnikov. Zato naš čas zahteva zrele osebnosti, sposoben, da potem, ko 
so doumele vrednoto svetosti, skušajo le-to to uresničiti v svojem življenju.

Vsi: Svetost je tista sila, ki spreminja svet.

Bralec: Ne govorimo sam o svetnih, ampak tudi o Kristusovih učencih naše-
ga naroda. Pri srečanju z njimi so ljudje neposredno začutili božjo bližino.
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Vsi: Svetost je tista sila, ki spreminja svet.

Bralec: Kakor v preteklosti, tako se more tudi v sedanjosti svetost živo 
utelešati v življenju. Mnoge slovenske matere in očetje so si zaslužili, da 
so omenjeni v narodni zgodovini, saj so dali pomemben zgled krščanske 
doslednosti.

Vsi: Svetost je tista sila, ki spreminja svet.

Bralec: Stalen in nepresahljiv studenec svetosti, ki pomaga premagovati 
versko brezbrižnost, je sodelovanje pri bogoslužju in obhajanje zakra-
mentov, v katerih Bog deluje z močjo svoje milosti.

Vsi: Svetost je tista sila, ki spreminja svet.

Bralec: Naj bo evharistija vselej višek in vir naše zavzetosti v vsakdanjiku. 
Ostanimo zvesti obisku nedeljske svete maše, to je resnično sveta dedišči-
na, ki so nam jo zapustili naši očetje.

Vsi: Svetost je tista sila, ki spreminja svet.

Bralec: V zakramentu pokore človek na vidni način doseže božje usmil-
jenje. Zato pogosto pristopamo k temu zakramentu odpuščanja in sprave.

Vsi: Svetost je tista sila, ki spreminja svet.

Bralec: Naj vsi mladi, ki so že prejeli zakrament birme, pustijo, daj jih 
prevzame Kristus in sprejmejo milost Svetega Duha, ki hoče prav preko 
mladih dati nov življenjski polet Cerkvi.

Vsi: Svetost je tista sila, ki spreminja svet.

Bralec: Naj vsi, ki se odločajo za ustanovitev družine, utemeljijo na skali 
zakramenta svetega zakona, da bodo iz tega vira črpali potrebno duhov-
no pomoč in bodo sposobni uresničiti načrt, ki ga ima Bog z družino.

Vsi: Svetost je tista sila, ki spreminja svet.
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SLAVIMO GOSPODA
Bralec: Pojte Gospodu novo pesem, *
Vsi: njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.
Bralec: Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *
Vsi: Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.
Bralec: Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *
Vsi: in z bobni in citrami naj mu igrajo.
Bralec: Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *
Vsi: in ponižne venča z zmago. —
 
Bralec: Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *
Vsi: naj se veselijo v svojih domovih.
Bralec: Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *
Vsi: rôke pa držijo ostre meče, 
Bralec: da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *
Vsi: kazni nad sovražnimi ljudstvi;
Bralec: da v okove vklenejo njihove vladarje *
Vsi: in njihove veljake v železne verige;
Bralec: da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *
Vsi: to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu. —
Bralec: Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *
Vsi: hvalimo in poveličujmo ga na veke.
Bralec: Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *
Vsi: hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —

MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE
Vsi: Jezus, Dobri pastir!
Daroval si svoje življenje, da bi ga vsi imeli v izobilju.
Podari moč in pogum fantom in dekletom, ki jih kličeš v svojo službo.
Razsvetljuj jih s Svetim Duhom pri njihovih odločitvah,  
pomagaj jim, v težavah, ohranjaj njihovo zvestobo, 
da bodo pogumno in velikodušno zmogli iti za teboj v duhovniškem, re-
dovniškem ali misijonarskem poklicu.
Marija, Jezusova in naša mati, pomagaj staršem,  
da bodo z veseljem podpirali odločitve svojih otrok  
v hoji za tvojim Sinom in tako v veselju in ljubezni vršili svoje poslanstvo.
Amen.
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Pesem: Ko Jezus je začel učiti
Ko Jezus je začel učiti, 
izbral si prve je učence
in najprej se njegova je dobrota izlila na dva revna ribiča.

Simon in brat njegov Andrej, 
zaslišala čudovite sta besede: 
“Hodita za menoj, napravil vaju bom za ribiča, za ribiča ljudi!”

Z učenci se tedaj umakne k morju, 
pri mitnici zagledal je 
Mateja, in rekel mu je: ”Hodi za menoj!” Matej je vstal in šel za njim.

MOLITEV ZA VERO
Bralec: Slomšek je na vero gledal, kot na način življenja. Zavedal se je, da 
se vere ne moremo naučiti, ampak jo lahko v naših medsebojnih odnosih 
izkusimo in se je tako navzamemo. Zato je tako zelo poudarjal vlogo dru-
žine, vlogo domače župnije ter krščanskih občestev. Družine in krščanska 
občestva je kot duhovnik in škof nenehno spodbujal, naj bo vera v vseh teh 
skupnostih zares živeta. Vsak član krščanske skupnosti naj bi svojo vero 
živel z notranjim veseljem in z veliko hvaležnostjo za ta neprecenljivi dar, 
ki nam je dan od samega Nebeškega Očeta.

Vrata vere lahko človek odpre le sam in samo odznotraj, iz sebe samega. 
To lahko stori vsakdo, če je le pripravljen odgovoriti na Božjo ljubezen in 
stopiti na pot ljubezni. Vsak človek je povabljen in poklican, da odpre ta 
vrata vere! V Apostolskih delih beremo, da je Bog odprl vrata vere tudi 
poganom (prim Apd 14, 27). Bog spodbuja človeka, da stopi na pot vere 
tako, da vsakemu izmed nas daje možnost, da lahko veruje. Dejanje vere je 
naš logičen odgovor Bogu, potem, ko smo slišali in sprejeli Jezusovo veselo 
oznanilo evangelija.

Molimo da bi naša vera nikoli ne opešala 
(desetka rožnega venca, ki je tebe devica v nebesih kronal, moli mati)
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PROŠNJE ZA DUHOVNE POKLICE
Bralec 1: Za fante in dekleta, da bi vsak od njih odkril načrt, ki si ga ti, 
Jezus, pripravil za njihova življenja.
Vsi: Jezus, daj da mladi odkrijejo svojo življenjsko poklicanost!

Bralec 2: Za vse kristjane, da bi ponovno odkrili in globlje zaživeli svojo 
krstno poklicanost in dostojanstvo.
Vsi: Jezus, daj da bolj prepričljivo živimo dar Božjega otroštva!

Bralec 1: Za naše družine. Naj v njih ustvarjamo takšno ozračje, da se 
bodo v njih lahko rojevali in dozoreli tudi novi duhovni poklici.
Vsi: Jezus, daj nam družine, odprte za nove duhovne poklice!

Bralec 2: Jezus, pokliči v svojo službo velikodušne fante in dekleta, ki 
bodo pripravljeni svoje življenje dati popolnoma na razpolago, tebi v sla-
vo in za odrešenje sveta.
Vsi: Jezus, pokliči nove nosilce tvojega upanja! Pokliči nove oznanje-
valce tvojega evangelija!

Bralec 2: Jezus, pomagaj poklicanim, da ti bodo velikodušno sledili.
Vsi: Jezus, okrepi poklicane, da se ti popolnoma predajo in gredo ve-
selo za teboj! 

Bralec 1: Za naše župnijske skupnosti, naj z molitvijo in pričevanjem ži-
vljenja podpiramo in na poti odločanja spremljamo tiste, ki si jih ti sam 
izbral za službo Cerkvi. 
Vsi: Jezus, naj bodo naše skupnosti ugodno okolje za rast duhovnih 
poklicev.

Bralec 2: Pokliči fante in može za diakonsko služenje.
Vsi: Jezus, daj nam gorečih in svetih diakonov.

Bralec 1: Pokliči velikodušne mlade, ki bodo v različnih oblikah posve-
čenega življenja, razodevali svetu očetovsko obličje Boga in materinsko 
obličje Cerkve.
Vsi: Jezus, pokliči nove redovnike in redovnice.

Bralec 2: Pokliči nove duhovnike! Daj nam zadosti delivcev Božjih skriv-
nosti, po katerih boš posvečeval našo slovensko zemljo.
Vsi: Jezus, daj nam duhovnikov po svojem Božjem srcu! 
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MOLITEV V ČAST BLAŽENEMU ŠKOFU  
ANTONU MARTINU SLOMŠKU

Nebeški Oče! Blaženi škof Anton Martin Slomšek
nam je luč na poti našega krščanskega življenja;
naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, 
da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali
v veri, upanju in ljubezni in tako gradili tvoje kraljestvo med nami.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Blaženi Anton Martin Slomšek, 
prosi za nas!

LITANIJE MATERE BOŽJE
Gospod, usmili se 
Kristus, usmili se 
Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas 
Kristus, usliši nas
Bog Oče nebeški, – usmili se nas 
Bog Sin, Odrešenik sveta 
Bog Sveti Duh 
Sveta Trojica, en sam Bog
Sveta Marija, – prosi za nas 
Sveta Mati božja 
Sveta devic Devica
Mati Kristusova 
Mati Cerkve 
Mati milosti božje 
Mati prečista

O, ti Kraljica angelska, katere prošnja vse velja
izprosi nam od Jezusa, da raj nebeški kdaj nam da.

Mati brezmadežna 
Mati nedolžna 
Mati deviška
Mati ljubezniva 
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Mati čudovita 
Mati dobrega sveta

O, Mati naj bolj sveta, brez madeža spočeta!
Devica si pohvaljena, o, prosi ti za na.

Mati Stvarnikova 
Mati Odrešenikova 
Devica najmodrejša
Devica častitljiva 
Devica hvale vredna 
Devica mogočna

Ti nebeške ključe imaš, o Marija;
kar te prosimo, nam daš, o Marija.
naša ljubljena Gospa Jezusovega srca
prosi, le prosi, Marija, za nas!

Devica milostljiva 
Devica verna 
Podoba pravice
Sedež modrosti 
Začetek našega veselja 
Posoda duhovna

O, Devica, pomočnica, 
vseh slovenskih src Kraljica, 
k tebi dvigamo roke, 
sprejmi v svoje nas srce!

Posoda časti vredna 
Posoda vse svetosti 
Roža skrivnostna
Stolp Davidov 
Stolp slonokoščeni 
Hiša zlata

Saj lepše rož‘ce nima svet, 
kot Jezus je Marijin cvet.
pomagaj nam, pomagaj nam, 
Marija z Jezusom!

Skrinja zaveze 
Vrata nebeška 
Zgodnja danica
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Zdravje bolnikov 
Pribežališče grešnikov 
Tolažnica žalostnih

Mi svoja srca ti damo, 
zaupno k tebi kličemo: 
Marija, varuj nas.

Pomoč kristjanov 
Kraljica angelov 
Kraljica očakov
Kraljica prerokov 
Kraljica apostolov 
Kraljica mučencev

Zapojmo na glas Mariji na čast!
Marija Devica, nebeška Kraljica, 
le prosi za nas

Kraljica spoznavalcev 
Kraljica devic 
Kraljica vseh svetnikov
Kraljica brez madeža izvirnega greha spočeta 
Kraljica v nebesa vzeta 
Kraljica presvetega rožnega venca 
Kraljica družine 
Kraljica miru

Kadar pa morali bomo umreti, 
daj nam Marija še enkrat prejeti, 
v Rešnjem telesu Jezusa, 
milega nam Zveličarja.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod. 
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod. 
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas.
Prosi za nas, sveta božja Porodnica. 
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. 
Na priprošnjo svete Device Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam 
daj uživati nebeško veselje. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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Voditelj: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
Vsi: Amen.

Blagoslov z Najsvetejšim

Pesem: Najsvetejši tebe počastimo (HG 447)
1. Najsvetejši tebe počastimo in ponižno se priporočimo.
 usliši svoje ljudstvo, Jezus usmiljeni, ki pred tabo zdaj kleči.

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

Za sklep dokler se maša ne začne

Pesem: Marija pomagaj nam sleherni čas (HG 184)

1. Marija pomagaj nam sleherni čas, na tebe ozira se vsak izmed nas.
Marija, vse k tebi hiti, Marija pomagaj nam ti.

2. Marija pomagaj in vodi nas ti, da Bogu in tebi zdaj bomo zvesti.
Marija, vse k tebi hiti, Marija pomagaj nam ti.
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SVETA MAŠA

Pesem za uvod: Kraljevo znamnje, križ stoji,  
bandero glej vihrati,  
na križu Jezus nas uči  
srčno se vojskovati.
O sveti križ, življenja luč! 
O sveti križ, nebeški ključ! 
Ponižno te častimo, 
zvestobo obljubimo.
Zveličar s križem vabi nas  
zvesto za njim hoditi,  
svoj križ sprejeti slednji čas  
in ga za njim nositi. Odp.

O križ na smrtni postelji, 
prijatelj naš edini;
na grobu pot nam kažeš ti 
k nebeški domovini. Odp.

Pesem za slavo: Čast Očetu na višavi (HG 392)
2. Čast Očetu na višavi in na zemlji mir ljudem, 
 Naj se zliva po širjavi milost božja vsem stvarem.
 Tebi Jagnje, Sin Očeta, ki odjemlje greh sveta, 
 Poje vsaka duša vneta, slavo večno iz srca.

PROŠNJE VERNIKOV
Bratje in sestre, Božja beseda nas je poučila, da smo odgovorni drug za 
drugega, zato sedaj prosimo nebeškega Očeta ne le zase, ampak za vso 
Cerkev, za ljudi v stiski, za rajne in za potrebe vsega sveta.
1. Nebeški Oče, sprejmi našo molitev za papeža, vse slovenske škofe in 
duhovnike naše škofije, da bomo skupaj gradili kraljestvo ljubezni in 
medsebojnega spoštovanja.
2. Molimo za politike, zdravstvene delavce, učitelje in vzgojitelje, da bodo 
s svojim delom vlivali ljudem zaupanje in jim pomagali nositi njihova 
vsakdanja bremena.
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3. Molimo za mlade, ki so zaposleni, da bi bili solidarni s starejšo genera-
cijo in s socialno šibkimi, vsi ti pa naj jim za njihovo pripravljenost poka-
žejo svojo hvaležnost. 
5. Prosimo za družine, ki trpijo zaradi medgeneracijskih konfliktov, da 
bodo tako mladi kot starejši tolerantni drug do drugega. 
6. Molimo za fante in dekleta, ki jih želiš poklicati v svojo službo, da bi na 
tvoj klic odgovorili in kljub različnim težavam vztrajali do konca. 
7. Prosimo za brezposelne, za mlade, ki ne morejo dobiti službe, za starej-
še, ki nimajo več možnosti za novo zaposlitev, za invalide, ki zaradi teles-
ne in duševne hibe ne dobijo dela, naj nihče od njih ne izgubi zaupanja 
vase in vere v Boga, ki jih sprejema kot svoje ljubljene otroke. 
8. Molimo za naše rajne, ki so nam pomagali z besedo in zgledom, da 
lahko njihovo duhovno bogastvo posredujemo mladim rodovom.
Nebeški Oče, usliši te naše prošnje in nam pomagaj, da bomo po vzgledu 
tvojega Sina Jezusa Kristusa odprti za ljudi, ki potrebujejo našo pomoč. 
To prosimo po Kristusu, našem

PRINAŠANJE DAROV
PODOBA BL. A. MARTINA SLOMŠKA: slika

Blaženi Anton Martin Slomšek je dejal: »Kdor hoče koga vneti mora 
sam goreti.« Vsi se zavedamo resničnosti teh besed. Če si sami ne prizade-
vamo živeti po evangeliju, kako bomo drugim kazali pot življenja po evan-
geliju. Da bi nam bil bl A. Martin Slomšek vedno kažipot na poti našega 
krščanskega življenja, naj nas k temu spodbuja njegova svetniška podoba.

MOLIVCI ZA DUHOVNE POKLICE: rožni venec
Molitev je hrana naši veri. Kristjan brez molitve ja kakor avto brez 

griva. Na zunaj je lahko lep in urejen, toda stoji na mestu in ne more 
nikamor. Da bi radi molili, da bi vztrajno molili, da bi molili tudi za 
duhovne poklice, naj nas rožni venec vedno vabi in spodbuja k molitvi.

SIMBOL MOLITVENEGA DNE: križ
»O križ na visoko postavljen zastava premage si nam! Visoko nam 

bodi pozdravljen zaupanje naše si sam. Hudobni se tebe bojijo in vrag 
te od nekdaj črti pa verni se te veselijo: brez križa zveličanja ni.« Tako 



18

je zapisal blaženi Anton Martin Slomšek. Naj v tem križu, ki je simbol 
letošnjega molitvenega dne, bodo zaobjeti vsi naši križi. Polagamo ga 
na oltar, naj bodo tudi naši križi darovani za nove duhovne poklice.

REDOVNIŠTVO: redovna pravila
Veliko mož in žena je v svojem življenju zaslišalo božji klic in vabilo 

k bolj koreniti hoji za Kristusom. Tako so tekom stoletij in tudi danes 
nastajale različne skupnosti Bogu posvečenega življenja. Naj redovna 
pravila, ki so jih zapisali ustanovitelji redovnih skupnosti, pomagajo 
redovnikom in redovnicam živeti evangelske svete v današnjem času.

DUHOVNIŠTVO: patena s hostijo in kelih
Duhovnik! Biti danes duhovnik! Kakšen naj bo? Človek, ki bo kljub 

slabostim in napakam oznanjal evangelij in samo evangelij. Ki bo pri-
našal Boga v življenje ljudi. To je biti duhovnik. Kruh in vino, ki bosta 
darovana na oltarju, naj združita duhovnike, redovnike, redovnice in 
vse vernike v hvalno daritev Bogu za odrešenje vsega sveta.

PESEM ZA DAROVANJE
Mašnik k darovanju nas povabil je, 
v svetem spoštovanju Bog, častimo te. 
Naših src molitev dviga se v nebo, 
naša naj daritev ti prijetna bo.
Delo in trpljenje ti darujemo, 
svoje ti življenje posvečujemo. 
Sprejmi v varstvo svoje ves človeški rod;
ki ljubezni tvoje žejen je Gospod.
Ali
Pesem: Kakor je bil ta kruh
Kakor je bil ta kruh, ki ga lomimo, 
prej raztresen po gorah, 
zgneten eno je postal (2x)
Tako naj se zbere tvoja Cerkev, 
ob koncu zemlje v tvoje kraljestvo.
Kakor je bila pijača, ki jo pijemo, 
skrita v grozdnih jagodah in je vino postala. (2X)
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OBHAJILNE PESMI
Pesem: Pridi ljubi Jezus (HG 446)
1. Pridi ljubi Jezus, pridi mi v srce,  

težko te že čakam, veselim se že.

2. Da si Bog in Stvarnik, to priznam vsekdar,  
v hostiji te molim, moje duše žar.

3. Trdno upam vate, ker si vir dobrot;  
kličem ti hvaležno: Ljubim te, Gospod.

4. Žal so mi vsi grehi, bridko me skele,  
Vse kar tebe žali, zame je gorje.

Pesem: Tebe ljubi moja duša (HG 452)
1. Tebe ljubi moja duša, o zveličar moj.
 Tvojo naj sladkost okuša, daj ji pokoj svoj.
 Pridi, pridi, skleni se z menoj.
 Naj bo skoraj srce moje dom prijeten tvoj.

2. Dobri Jezus hočem dati čisto ti srce.
 Tvojo voljo spolnjevati moje so želje. 
 Pridi, pridi …

3. Jezus, ti pri nas ostani, ko se bliža noč.
 S svojim nas telesom hrani, bodi nam v pomoč. 
 Pridi, pridi …

Pesem: Živo verjem, Jezus v te (HG 460)
1. Živo verjem, Jezus v te, trdno upam, ljubim te. 

Srce moje naj bo tvoje, ti pa, Jezus, moj…

2. Grehov se kesam srčno, naj mi v odpuščanje bo. 
Srce moje naj bo tvoje, ti pa, Jezus, moj…

3. Glej, po tebi hrepenim in prejeti te želim. 
Srce moje naj bo tvoje, ti pa, Jezus, moj…

4. Jezus, blagoslov nam daj, nas po smrti sprejmi v raj. 
Srce moje naj bo tvoje, ti pa, Jezus, moj…
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Pesem: Jezus ti si vinska trta (HG 472)
1. Jezus, ti si vinska trta, polna milosti odprta.
 Mi mladike tvoje smo, ki na tebi rastemo, ki na tebi rastemo.

2. Dvigni, Jezus, roke svoje, blagoslovi ljudstvo svoje.
 Milost svojo nam podaj, daj nam priti v sveti raj, 
 daj nam priti v sveti raj.

3. O Marija, ti devica, bodi naša pomočnica.
 Zdaj in pa poslednji čas prosi ti Boga za nas, 
 prosi ti Boga za nas.

Pesem: Sprašujem se, kje si zdaj, moj Bog
Sprašujem se, kje si zdaj moj Bog, 
kje si moje veselje moč.
verujem, da si tu, 
verujem vate, moj Gospod.

Dotakni se me s svojimi dlanmi, 
da vidim le za hip tvoje oči, 
na krilih dvigni me k sebi v nebo, 
tvoj sijaj naj zaslepi moje oko.

Čutim samoto, ki presega me, 
čutim noč, v srce pogreza se, 
verujem, da si tu, 
verujem vate, moj Gospod.

Edini veš, kaj je življenje;
kaj je skrito hrepenenje, 
verujem, da si tu, 
verujem vate, moj Gospod.

PESEM ZA SKLEP
O Marija moje želje (HG 198)
1. O Marija moje želje! Kadar spomnim se na te, 
 sladka radost in veselje pride v tožno mi srce.
 Ti deliš veselje mir, blage milosti si vir.

2. Ko na zemlji si zaspala srečno, sladko in mirno, 
 si v nebesa se podala, da ne vidi te oko.
 A pri tebi so želje, k tebi vzdiha še srce.

3. Tebe v rajskih zdaj višavah srečno angeli časte, 
 meni v zemeljskih težavah bridko pa medli srce.
 Naj do tvojih kdaj višin pride solzne zemlje sin.

4. Vodi, vodi, srečno vodi, čolnič moj življenja ti, 
 v zadnji uri z mano bodi, da se duša ne zgubi.
 Takrat, ljuba Mati, daj duši moji sveti raj.
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KRIŽEV POT 
(Ervin Mozetič)

O pridite stvari,  
kaj, glejte, se godi:  
edini Božji Sin  
strašno za nas trpi.

UVOD
Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Bralec: Podoživljajmo z Jezusom zadnje ure njegovega življenja in se v 
duhu povzpnimo na Kalvarijo.

V: Premislimo, kako težak je naš greh in kako velika je Jezusova 
ljubezen do nas. Naj bo z nami Marija in naj moli z nami in za nas.
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Razbičan, zapljuvan 
in kronan, zasramovan 
pred sodni stol zdaj gre,  
nedolžen v smrt izdan. 

1. postaja: 

JEZUSA OBSODIJO NA SMRT 
Bralec: Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Iz Evangelija po Mateju 27, 22-23.26

»Kaj naj torej storim z Jezusom, ki se imenuje Kristus?« jim je rekel Pilat. 
Vsi so dejali: »Križan naj bo!« Rekel jim je: »Kaj je vendar hudega storil?« 
Oni pa so še bolj kričali: »Križan naj bo!« Tedaj jim je izpustil Baraba, 
Jezusa pa dal bičati in ga je izročil, da bi bil križan.

Vsi: Tako zelo smo si daleč, ko drug v drugem ne vidimo več ljubljene 
osebe. Velikokrat se s sovraštvom obsodimo na smrt. Izdamo vse v kar 
verjamemo.

Bralec: A kjer je upanje si ti Gospod. Tam si Ti.

Vsi: Zato si kljub krivični obsodbi in zatajitvi lahko pogledamo v oči 
in si povemo, da nam je žal in si odpustimo.

Bralec: Usmili se nas o Gospod. 

Vsi: Usmili se nas.
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Glej, Križ mu nalože  
na ranjene rame 
objame ga voljno 
in nese vseh dolge. 

2. postaja: 

JEZUSU NALOŽIJO KRIŽ 
Bralec: Molimo te, Kristus, in te hvalimo . 

Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Iz Evangelija po Mateju 27, 27-31

Upraviteljevi vojaki so tedaj vzeli Jezusa s seboj v sodno hišo in zbrali 
okrog njega vso četo. Slekli so ga in ga ogrnili s škrlatnim plaščem. Iz 
trnja so spletli krono in mu jo dali na glavo in trst v njegovo desnico. 
Poklekovali so pred njim, ga zasmehovali in govorili: »Pozdravljen, 
judovski kralj!« ln pljuvali so vanj, mu vzeli trs in ga z njim tepli po glavi. 
Potem ko so ga zasmehovali, so mu slekli plašč, ga oblekli v njegova 
oblačila in odvedli, da bi ga križali.

Vsi: Jezus je ponižno sprejel križ, ki mu ga je naložil sam Oče, čeprav 
se ga je bal in je prosil naj gre ta kelih mimo njega.

Bralec: Tudi jaz se bojim. Hočem zbežati, izbrati lažje poti, ne truditi se. 

Vsi: Jezus, daj nam pogum in vztrajnost, da sprejmemo in živimo 
vsakdanje križe.

Bralec: Usmili se nas o Gospod. 

Vsi: Usmili se nas. 
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Opešal je v močeh,  
podre ga križ, naš greh,  
vtopljen v dolge sveta,  
leži potrt na tleh. 

3. postaja: 

JEZUS PADE PRVIČ POD KRIŽEM
Bralec: Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Iz knjige preroka Izaija 53, 4-6

V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga 
imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. On pa je bil ranjen 
zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla 
nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni.

Vsi: Kadar ne potrpimo, trpi namesto nas drugi, običajno najbližji. 
Pogosto se nam dogaja, da svoje križe prelagamo drug na drugega. 

Bralec: Namesto, da bi sprejeli svojo nemoč, svojo bolečino, občutek 
neslišnosti, zavrženosti, nesposobnosti ... stresamo velikokrat te občutke na 
druge. 

Vsi: Gospod, prosim pomagaj nam, da se bomo vedno znova oklenili 
svojega križa in ga vdano nosili. Tako bo ob nas več prostora za 
bližnjega in Boga. 

Bralec: Usmili se nas o Gospod. 

Vsi: Usmili se nas.
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O žalostni spomin,  
ko Mater sreča Sin; 
bridkosti meč ji gre 
do srca globočin. 

4. postaja: 

JEZUS SREČA SVOJO MATER 
Bralec: Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Iz Evangelija po Luku 2, 34-35.51

Simeon je rekel Mariji, njegovi materi: »Glej ta je postavljen v padec in 
vstajenje mnogih v Izraelu, in v znamenje, ki se mu nasprotuje, in tvojo 
lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.« ... In 
njegova mati je vse, kar se je zgodilo, shranila v svojem srcu.

Vsi: Težko je biti ob ljudeh, ki so te tolikokrat razočarali in prizadeli. 

Bralec: Gospod, prosimo te za vero v tvoje neskončno usmiljenje!

Vsi: Gospod, prosimo te za odpuščanje ter možnost novega začetka. 

Bralec: Usmili se nas o Gospod. 

Vsi: Usmili se nas.
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Omagal Jezus je 
od teže križeve. 
O Simon, sprejmi križ,  
Gospoda usmili se.

5. postaja: 

SIMON IZ CIRENE POMAGA JEZUSU NOSITI KRIŽ
Bralec: Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Iz Evangelija po Mateju 27, 32

Ko so šli ven, so naleteli na človeka iz Cirene, ki mu je bilo Ime Simon. 
Prisilili so ga, da je nesel njegov križ.«

Vsi: Gospod, pokazal si, da je nemoč del življenja in da potrebujemo 
drug drugega. Prosimo te, da bi znali sprejemati Tvojo pomoč in 
pomoč od bližnjega.

Bralec: Usmili se nas o Gospod. 

Vsi: Usmili se nas.
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S prtom Veronika  
obriše Jezusa;  
zato ji da spomin 
obličja svetega.

6. postaja: 

VERONIKA OBRIŠE JEZUSU OBRAZ
Bralec: Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Iz knjige preroka Izaija 53, 2-3

Ni imel podobe ne lepote da bi ga hoteli videti ne zunanjosti, da bi si 
ga želeli. Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi, mož bolečin in znanec 
bolezni, kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz, je bil zaničevan in 
nismo ga cenili.

Vsi: Jezus, Veronika je prepoznala tvojo stisko in trpljenje. 

Bralec: Ni ti mogla vzeti križa, a je ponižno naredila, kar je bilo v njeni 
moči. 

Vsi: Gospod, pomagaj nam, da bi se vedno zavedali, da smo poklicani 
k rahločutni in ljubeči skrbi drug za drugega.

Bralec: Usmili se nas o Gospod. 

Vsi: Usmili se nas.
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Slabosti ves prevzet 
Zveličar pade spet:  
oh, grehi ga teže,  
ki jih ponavlja svet.

7. postaja: 

JEZUS PADE DRUGIČ POD KRIŽEM 
Bralec: Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Žalostinke 3, 1-2.9.16

Jaz sem mož, ki je videl bedo pod palico njegovega besa. Mene je odpeljal 
in vodil v temo in ne v luč. Poti mi je ogradil s klesancem, steze mi je 
skrivil. Zobe mi je brusil na produ, v pepel me je poteptal.

Vsi: Kolikokrat mislimo, da nimamo več določenih problemov in se 
začnemo postavljati nad druge. Vendar kmalu spet pademo ravno pri 
istem problemu. 

Bralec: Takrat spoznamo svojo nemoč in bi kar osramočeno obsedeli v 
prahu svojega obupa. 

Vsi: Gospod, prosimo te, da bi v uspehih iskali le tvojo milost, in ne 
svojih zaslug. Preko padcev pa nas nauči večje ponižnosti in sočutja 
do drugih.

Bralec: Usmili se nas o Gospod. 

Vsi: Usmili se nas. 
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Usmiljene žene,  
ne jokajte za me,  
le zase in svoj rod 
točite zdaj solze.

8. postaja: 

JEZUS TOLAŽI JERUZALEMSKE ŽENE
Bralec: Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Iz Evangelija po Luku 23, 28-31

Jezus pa se je obrnil k njim in rekel: »Hčere Jeruzalemske, ne jokajte nad 
menoj, temveč jokajte nad seboj in nad svojimi otroki! Glejte prišli bodo 
namreč dnevi, ob katerih porečejo: ›Blagor nerodovitnim in telesom, ki 
niso rodila, in prsim, ki niso dojile!‹ Takrat bodo začeli govoriti goram: 
›Padite na nas!‹ in gričem: ›Pokrijte nas!‹ Kajti če z zelenim lesom delajo 
takó, kaj se bo zgodilo s suhim?« 

Vsi: Jezus, jeruzalemske žene si opominjal, naj jokajo nad seboj in nad 
svojimi otroki. 

Bralec: Spodbudi starše, da bodo z ljubeznijo vzgajali svoje otroke. 

Vsi: Pomagaj jim, da bodo z zgledom, besedo in molitvijo posredovali 
vero, krščanske vrednote ter ljubezen do tebe in bližnjega.

Bralec: Usmili se nas o Gospod. 

Vsi: Usmili se nas.
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Zveličar omedli,  
pod križem spet leži; 
o, trdo srce, glej,  
tvoj greh ga žalosti.

9. postaja: 

JEZUS PADE TRETJIČ POD KRIŽEM
Bralec: Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Žalostinke 3, 27-32

Dobro je za moža, če nosi Jarem v svoji mladosti. Samoten naj sedi in 
molči, ko mu ga nalaga. Naj da v prah svoja usta, morda je še upanje. 
Naj ponudi lice tistemu, ki ga tepe, naj se nasiti z zasramovanjem. Zakaj 
Gospod ne zavrača za vselej, zakaj če je prizadel bolečino, se bo usmilil 
po obilju svoje dobrote.

Vsi: Težko se je soočiti s svojimi padci. Še posebej, ko se ponavljajo.

Bralec: Gospod, pomagaj nam, da se v takih trenutkih ne bi branili ali 
obupovali nad seboj.

Vsi: Daj nam poguma, da bi se soočili z lastnimi zablodami in jih 
ponižno sprejeli. Daj nam vere, da zmoremo vstati, vere, da Ti vedno 
računaš na nas.

Bralec: Usmili se nas o Gospod. 

Vsi: Usmili se nas .
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Ko pride na goro,  
obleko mu vzemo 
in za dolge sveta 
še žolča mu dado.

10. postaja: 

JEZUSA SLEČEJO IN MU PONUDIJO VINA Z ŽOLČEM 
MEŠANEGA 
Bralec: Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Iz Evangelija po Mateju 27, 33-36

Ko so prišli na kraj, ki se imenuje Golgota, kar pomeni »kraj lobanje«, so 
mu dali piti vina, pomešanega z žolčem. In poskusil je, a ni hotel piti. Ko 
so ga križali, so si razdelili njegova oblačila, tako da so žrebali. Sedeli so 
in ga tam stražili.

Vsi: Jezus, čeprav si bil žejen, nisi hotel piti vina pomešanega z 
žolčem. Vedel si, da to ni pijača, ki te bo odžejala - raje si ostal žejen. 

Bralec: Prosimo te, da bi tudi mi znali razločevati med dobrim in slabim, 
med pravo in popačeno Resnico. 

Vsi: Daj, da bi vztrajali na pravi poti, čeprav je večkrat bolj mučna in 
utrujajoča. 

Bralec: Usmili se nas o Gospod. 

Vsi: Usmili se nas.
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Na križ ga polože 
razpno roke, noge 
in ostri mu žeblji 
spet rane narede. 

11. postaja: 

JEZUSA PRIBIJEJO NA KRIŽ
Bralec: Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Iz Evangelija po Mateju 27, 37-42

Nad njegovo glavo so dali napis o njegovi krivdi: »To je Jezus, judovski 
kralj.« Takrat sta bila skupaj z njim križana dva razbojnika, eden na 
desnici, eden na levici. Tisti pa, ki so hodili mimo, so ga sramotili, 
zmajevali z glavo in govorili: »Ti, ki podiraš tempelj in ga v treh dneh 
postavljaš, reši samega sebe, če si Božji Sin, in stopi s križa!« Podobno 
so ga zasmehovali tudi veliki duhovniki s pismouki in starešinami ter 
govorili: »Druge je rešil, sebe pa ne more rešiti! Izraelov kralj je, naj stopi 
zdaj s križa in bomo verovali vanj.«

Vsi: Jezusa je na križ pribila grešnost Judov: njihova trdosrčnost, 
neposlušnost Bogu, napuh. Jezus jih je tako motil. S svojim 
delovanjem je postavil v dvom njihov dotedanji svet in počutili so se 
ogrožene.

Bralec: Tudi mi, kadar nočemo sprejeti Božjega vabila, križamo Jezusa.

Vsi: Gospod, kadar ne sprejemamo Božjega načrta za nas, te 
pribijamo na križ.

Bralec: Usmili se nas o Gospod. 

Vsi: Usmili se nas.
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Na križu Bog visi 
in sveta teče kri:  
za nas umira Bog; 
žalujte, vse stvari.

12. postaja: 

JEZUS UMRJE NA KRIŽU
Bralec: Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Iz Evangelija po Mateju 27, 45-50.54

Ob šesti uri se je stemnilo po vsej deželi do devete ure. Okrog devete ure 
je Jezus zavpil z močnim glasom: »Eli Eli, lama sabaktani?« to je: »Moj 
Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« Ko so nekateri, ki so tam stali, to 
slišali, so govorili: »Ta kliče Elija.« Brž je stekel eden izmed njih, vzel 
gobo, jo napojil s kisom, nataknil na trs in mu ponujal piti. Drugi pa so 
govorili: »Pusti, poglejmo, če ga pride Elija rešit!« Jezus je spet zaklical z 
močnim glasom in izročil duha... Ko so stotnik in ti, ki so z njim stražili 
Jezusa, videli potres in kar se je zgodilo, so se silno prestrašili in govorili: 
»Resnično, ta je bil Božji Sin!«

Vsi: Gospod, kolikokrat nad drugimi namesto razumevanja in 
sočutja, iz nas bruhne ven jeza, prezir in razočaranje. 

Bralec: Na ta način pa drug drugega prizadenemo in smo vedno bolj daleč 
drug od drugega.

Vsi: Gospod, naj tvoja ljubezen, pozdravi in zbliža to, kar se je 
oddaljilo.

Bralec: Usmili se nas o Gospod. 

Vsi: Usmili se nas.
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O, Mati žalostna,  
ki ljubiš Jezusa,  
objemaš zadnjikrat 
Sinu zdaj mrtvega. 

13. postaja: 

JEZUSA SNAMEJO S KRIŽA IN GA IZROČIJO MATERI
Bralec: Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Iz Evangelija po Mateju 27, 54-55

Ko so stotnik in ti, ki so z njim stražili Jezusa, videli potres in kar se je 
zgodilo, so se silno prestrašili in govorili: »Resnično, ta je bil Sin Božji!« 
Bilo pa je tam mnogo žena, ki so gledale od daleč. Od Galileje sem so 
hodile za Jezusom in mu stregle.

Vsi: Gospod, vedno bi se morali sprejemati in biti opora drug 
drugemu.

Bralec: Bog, prosimo te, daj nam svojega usmiljenja, da bi se v težkih 
trenutkih vedno obračali k Tebi.

Vsi: Daj nam moči, da bi se vedno bolj sprejemali brez pričakovanj in 
skupaj nosili bremena.

Bralec: Usmili se nas o Gospod. 

Vsi: Usmili se nas.
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Bridko objokovan 
je Jezus v grob dejan; 
o grešnik, moli ga,  
tvoj greh je zdaj opran. 

14. postaja: 

JEZUSA POLOŽIJO V GROB
Bralec: Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.

Bralec: Iz Evangelija po Mateju 27, 59-61

Jožef je telo vzel, zavil v kos čistega platna in položil v svoj novi grob, 
ki ga je bil vsekal v skalo. Ko je k vhodu v grob zavalil velik kamen, je 
odšel. Bili pa sta tam Marija Magdalena in ona druga Marija in sta sedeli 
nasproti grobu.

Vsi: S tvojo smrtjo, Gospod, se ni vse končalo. Veliki petek je, a 
vstajenje je blizu. 

Bralec: V slavi velikonočnega jutra je tvoj prazen grob dokaz tvojega 
veličastnega uničenja greha in smrti. 

Vsi: Če želimo hoditi za Teboj, moramo postati novi ljudje. Pustiti za 
sabo grehe, razvade, sebičnost, napuh in vse, česar se oklepamo in nas 
ovira v naši rasti. 

Bralec: Gospod, daj nam milost, da bi zmogli vse, kar nam preprečuje 
prihajati k tebi v svobodi, pokopati.

Vsi: Gospod, naj se vedno znova odločamo za pot s Teboj. 

Bralec: Usmili se nas o Gospod. 

Vsi: Usmili se nas.
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O Jezus, hvali naj 
ves svet te vekomaj 
po svojem križu nam 
podeli sveti raj! 

SKLEP
Voditelj: Kristusova smrt ni konec, ampak se odpira v vstajenje. Naše 
življenje je osvetljeno z upanjem, da bomo tudi mi in vse človeštvo v 
slavi Vstalega Kristusa deležni novega življenja.

Bralec: Molimo: Oče s smrtjo svojega Sina na Križu si hotel rešiti 
človeštvo. Daj nam, da bomo na zemlji spoznali skrivnost te ljubezni in 
bomo vredni sadov odrešenja v nebesih. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. 

Vsi: Amen.






