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Jezus jim je rekel: 

»Žetev je obilna, delavcev pa malo.  
Prosíte torej Gospoda žetve,  
naj pošlje delavce na svojo žetev!« 

Lk 10, 2

VZEMITE 
IN 
MOLITE!
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Gospod vseh dni in časov,  
zahvaljen za nedeljo,  
za Tvoj sedmi dan. 
Lep in svetel in dehteč in čist 
nas vabi v Tvoj šotor, v sveti hram. 
Oltar je gora Tabor; dobro nam je tukaj biti. 
Bele roke, bela hostija – Evharistija. 
Gospod, duhovnikov nam daj. 
Pokliči jih z Božjim glasom, 
dvigni jih iz vrtincev sveta, pregrni jih z milino 
evangeljskih blagrov. 
Zaneti žarni ogenj v mladih ljudeh, 
da vzplamtijo za duhovni poklic; 
pokaži jim lepoto s svoje Gore. 
Mazili jih z dišavnim oljem Ljubezni, 
naj zloba nima moči nad njimi; naj bodo Tvoji. 
Bodi zahvaljen za nedeljo, za sedmi dan. 
Lep in svetel in dehteč in čist 
se nam po mašni daritvi razdaja v blagoslov. 
Ohranjaj duhovnike v svojem miru, 
bodi jim dom in zavetje, Gospod.

NEDELJA 

Zmolite desetko rožnega venca za nove duhovniške  
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Gospod Jezus Kristus, naša pot in naše 
vse! Postajaš vedno večji tujec v življenju 
današnjega človeka. Mnogi Te sploh ne 
poznajo, mnogim nisi zanimiv, pa tudi privlačen 
nisi, ker si prezahteven. Ob vsem tem pa so ti 
ljudje našega časa polni hrepenenja po sreči, 
resnici in ljubezni – ne da bi vedeli, da je to krik 
duše po Bogu.

Kdo naj jim to pove?

Da, vsi verni naj bomo Tvoje priče, Gospod 
Jezus! Otroci Tvoje Cerkve te prosimo: pokliči  
v duhovniške in redovniške vrste številne mlade 
moči fantov in deklet, da bodo z žarom ljubezni 
do Tebe, živega Boga, veseli in prepričljivi 
glasniki Tvojega evangelija Resnice in Ljubezni.

Apostoli našega časa naj znajo iz srca govoriti 
in živeti: »Moj Bog in moje vse!«, kar je bila 
vsebina življenja sv. Frančiška Asiškega in na 
poseben način vsake svetniške osebnosti.

Gospod Jezus, povezani z Marijo, Tvojo in našo 
Materjo, Te zaupno prosimo: usliši nas! Amen.

PONEDELJEK
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Gospod Jezus, 
ki si bil od vekomaj v Očetovem srcu 
ter si zaradi ljubezni in zaupanja do Očeta  
po Svetem Duhu sprejel našo ubogo,  
ranjeno in omejeno človeško naravo! 
Nate se obračamo z iskrenim hrepenenjem, 
da tudi nas naučiš iz ljubezni do Tebe 
sprejemati našo omejenost in krhkost 
ter nas navdušiš za ljubezen do ljudi okoli nas. 
Po svojem Duhu daj, da bomo  
iz globin srca vzljubili svoje brate in sestre.  
Le če nas boš navdihnil s spoznanjem, 
da resnično živimo samo takrat,  
ko živimo v drugih in za druge, 
bomo sposobni junaškega darovanja. 
Izberi mnogo fantov in deklet, 
jih očisti, obveži njihove rane ter jih usposobi, 
da bodo lahko tesneje povezani s Teboj  
po tem svetu vse življenje hodili  
kot duhovniki, redovniki in redovnice. 
Tako boš po njih delal svet lepši, 
bolj bratski in bolj Božji  
ter vse ljudi vabil k misli na večno življenje.  
Amen.

TOREK
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Gospod, v nemiru današnjega časa  
Te prosimo za nove trubadurje Tvoje Ljubezni.

Daj mladim milost in moč, da bodo kot  
sv. Frančišek Asiški odvrgli sodobna 
oblačila egoizma, materializma, plehkosti in 
razvrednotenja človečnosti ter si bodo nadeli 
Tvoj oklep ponižnosti in potrpežljivosti, si 
opasali razumevanje in blagost ter dvignili 
meč Odpuščanja. Naj Ti plemenito, zavzeto 
in ponosno služijo, da bomo prek njih vsak 
trenutek čutili Tvojo navzočnost. 

Kajti – ni lepšega dela, kakor stopiti v službo 
Ljubezni; ni večjega veselja, kakor odkrivati 
ljudem Upanje, in ni pomembnejšega 
poslanstva, kakor prinašati svetu Tebe.

Gospod, navdušuj, saj potrebujemo Tvoje 
trubadurje: nove duhovnike, redovnice in 
redovnike, ki bodo med nami verodostojen 
zemeljski odsev Tebe samega. Amen.

SREDA
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Gospod, daj nam novih 
duhovnih poklicev, ki 
nam bodo delili Tvoje 
sveto Telo. Ne moremo živeti brez tega kruha.

Kako naj verujemo brez te svete hrane, kako 
naj sodelujemo, če nas Ti s svojim kruhom 
ne povežeš? Kako naj ozdravimo, če nas Ti s 
svojim kruhom ne ozdraviš? Kako naj delamo 
brez Tvojega kruha močnih?

Pred kom naj poklekajo naši starši in prosijo za 
otroke, s pomočjo koga naj zakonci zmorejo 
zvestobo, komu naj mladi priporočajo svoje 
ljubezni, h komu naj pridejo študentje pred izpitom, 
koga naj se veselijo in mu zaupajo otroci, pred 
koga naj prinašajo težo svojih let in bolezni ostareli 
ter bolni in kje naj iščejo tolažbo tisti, ki so izgubili 
svoje drage – če ne bo duhovnikov, ki posvečujejo 
ta sveti kruh in Te postavljajo nam v hrano?

Gospod, daj nam duhovnikov, da boš lahko 
ostajal med nami, da se bomo lahko zbirali 
pri Tvoji sveti daritvi, da bomo s Tvojim 
prijateljstvom gradili naše prijateljstvo in da 
bomo v moči tebe – svetega Kruha – tudi mi 
postajali kruh za svoje brate in sestre. Gospod, 
daj nam duhovnikov in bomo lahko verovali, da 
nas še nisi zapustil, da nas še zmeraj ljubiš in 
ostajaš med nami. Amen

ČETRTEK
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Usmiljeni Bog, živimo 
v prelomnih časih 
zemeljske zgodovine, 
ko se majeta nebo in zemlja. Dovoli nam, da 
se po navdih ozremo v daljna stoletja, ko si v 
svoji previdnosti priklical svetega Frančiška iz 
Assisija v svoj vinograd. 

Klical si ga, ko Ti veseljaški trgovec ni imel še 
ničesar pokazati. In dotlej nevredni Frančišek 
se Ti je v popolnem uboštvu ves izročil in odkril 
Tvojo odrešenjsko smer, ki ji je dosledno sledil. 
Prevzel je nase celo rane Tvojega Sina, ko je 
vztrajno, a v trpljenju, ki se mu ni hotel odreči, 
popravljal Tvojo sveto Cerkev.

Usmiljeni Bog, kliči tudi danes posnemovalce 
sv. Frančiška, da bodo z darovanjem svojega 
trpljenja usmerjali vse rodove in vse stanove 
na pot odrešenja, da bodo oznanjali Tvoje 
neskončno usmiljenje in nam goreče delili Tvoje 
milosti z zakramenti. Amen.

PETEK
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Mati Marija, kje se 
začne psalm sončne 
pesmi posvečenega 
življenja?

V Tvojem pogledu?  Na Tvojih ustnicah? Med 
jagodami v Tvojih dlaneh? Med Brezmadežnimi 
cvetovi Tvojega svetega Srca?

Mati Marija, kdaj mlado srce prvič zasliši Tvoj 
Magnifikat? Kdaj nastaviš svojo sveto nit molitve 
na vreteno otrokovega srca? V adventu, ko Tvoje 
zvezde sijejo skozi očiščena okna naših duš? 
Ali, ko nas kot Žalostna Mati objameš z milostjo 
svojih bolečin in solz?

K Tebi, prinašamo svojo prošnjo , ker 
potrebujemo dobre pastirje, duhovnike, 
redovnike, redovnice, ki bodo oznanjali  Božjo 
Besedo, krščevali naše otroke v znamenju križa, 
blagoslavljali naše življenje in delo, podeljevali 
zakrament Božjega usmiljenja, utrjevali našo 
vero v Vstajenje, v večno življenje.

Varuhinja naših oltarjev in svetišč, 
Zavetnica naših družin, Pomočnica trpečih , 
Mati duhovnikov, 
Kraljica prerokov, Kraljica reda manjših bratov,  
izprosi pri Bogu Očetu, Sinu in Svetemu Duhu 
nove duhovne poklice.

SOBOTA
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