Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta
odpusti 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 Mati.
da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Oče, hotel si, da je Marija kot mi spoznala veselje in trpljenje, dragocenost in lepoto družine. V imenu Kristusa
Odrešenika se k njej zatekamo in se ji priporočamo z namenom, da bi bili tudi mi z enakim srcem sposobni živeti
kot hči, nevesta in mati. Njej izročamo naše družine, da
bi jih Ti blagoslovil kot majhne cerkvene skupnosti, v katerih bi vsakdo zorel in znal odgovoriti na svoj klic.
Po Kristusu našem Gospodu.
Amen

centrodiocesanovocazioni.trieste
sledite nam na Facebooku
Centro Diocesano Vocazioni - Salita Muggia Vecchia, 53 34015 Milje(Ts)
040.271164 - 328.9359991 | cdv.trieste@gmail.com
pisarna odprta vsak dan četrtek in petek od 9.00 do 11.00

Mati petja in barv
prosi za nas
Mati Cerkve in svetà
Mati mojega mesta in hiše
Mati Jezusovega rojstva in Vstajenja
Mati kalvarije in vstajenja
Mati Binkošti in Vnebovzetja
Mati mojega nemira
Mati moje poslednje ure neke sobote brez zatona
Mati osamljenega in zapostavljenega
Mati trpečega in od doma oddaljenega
Mati preprostih in nebogljenih
Mati, v srcu katere je Bog ustvaril velike stvari
Mati, v naročju katere se je Bog učlovečil
Mati, ki jo bodo vsi rodovi blagrovali
Mati, ki me iščeš in sprejmeš
Mati, ki me poslušaš in razumeš
Mati, ki si kot prva poljubila vstalega Jezusa
Mati, ki me pričakuješ na nebeških vratih
Mati, ki vedno govoriš o meni svojemu in mojemu Bogu
Mati, lepota nebes in zemlje
Marija, stvaritev Boga in cvet človeštva
Marija, mati Jezusa in Cerkve
Marija, mati Boga in moja mati
Marija, znamenje in vzor sveta, ki naj bi se prenovil
Marija, moje varstvo in moj počitek

MOLITEV OB 57.
SVETOVNEM
DNEVU POKLICEV
Gospod Jezus,
srečati Tebe
je prepustiti se, da nas Tvoj pogled
doseže do tja, kamor smo se skrili.
Samo Tvoje oči vidijo
in ljubijo vse, kar je v nas:
podari nam luč svojega Duha,
kajti le tako, ko gledamo Tebe,
lahko spoznamo svoj pravi obraz
ljubljenih otrok.
Gospod Jezus,
izbrati Tebe
je pustiti, da Ti premagaš
tegobo naših osamljenosti
in strah naših krhkosti;
samo s Teboj se naše bivanje
napolni z življenjem.
Nauči nas ljubiti: to je možno le,
ker si Ti v nas in z nami.
Gospod Jezus,
slediti Tebi
je pustiti, da sanje vzklijejo
in odločiti se:
izročiti se najboljšemu od življenja.
Pritegni nas v srečanje s teboj
in kliči, da Ti sledimo,
da prejmemo od Tebe
dar poklicanosti:
rasti, zoreti in
postati dar za druge.
Amen

Rožni venec klicev
Naj se naša molitev širi in nadaljuje
po cerkvah, v skupnostih,
v družinah, v srcih vernikov,
kot v nevidnem samostanu,
od koder se h Gospodu
dviga večni klic.
(sv. Janez Pavel II.
6.1.1979 )

To je pobuda tržaškega škofijskega središča za poklice,
ki ima svoj sedež v Domu duhovnosti „Il Sicomoro“
Salita Muggia Vecchia, 53 - 34015 Milje (Ts)

O, Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
Amen.

3. OBČUDUJMO JEZUSA, KI NAS ZASTONJSKO LJUBI

1. OBČUDUJMO JEZUSA, KI JE Z NAMI V ČASU
TEŽAV IN BOLEČINE

Prva beseda klica je torej hvaležnost. Pluti v pravo smer
ni samo delo našega napora, prav tako niti ni odvisno od
poti, ki si jo izberemo. (… ). Gospod je tisti, ki nam kaže
pot, po kateri naj hodimo in še prej nam daje pogum, da
lahko stopimo na ladjo; medtem ko nas kliče, je prav on
naš krmar, ki nas spremlja, ki nas usmerja in zaustavlja,
da ne bi zadeli ob skalo negotovosti in bi tako postali
sposobni celo stopati po nemirnih vodah.

(Mt 14,6)

“Ko so ga učenci videli hoditi po morju, so se prestrašili in
rekli:”Prikazen je!” In od strahu so zavpili.”
Podoba hoje čez jezero je neke vrste naše potovanje
skozi življenje. Čoln našega življenja se namreč počasi
pomika, skoraj nemirno, saj zasleduje možnost srečnega
pristana, pripravljen na razna tveganja in ovire, na katere
lahko naleti v morju, obenem pa si želi, da bi krmar z
obratom končno peljal v pravilno smer.
Oče naš.
Zdrava Marija, … JEZUS, LUČ V NAŠI TEMI
Sveta Marija.
Slava.
Marija, mati dobrega svèta, prosi za nas.

Oče naš.
Zdrava Marija, … JEZUS, ZASTONJSKA LJUBEZEN
Sveta Marija.
Slava.
Marija, mati dobrega svèta, prosi za nas

4. OBČUDUJMO JEZUSA, KI NAS OPOGUMLJA
V PREIZKUŠNJAH
(Mt 14,27b)

2. OBČUDUJMO JEZUSA, NA KATEREGA SE
OBRAČAMO KOT NA „NAŠEGA ODREŠENIKA“
(Mt 14,30)

„Ko pa je videl silni veter, se je (Peter) zbal; začel se je potapljati in je zavpil: „Gospod, reši me!“
Evangelij pa pravi, da v pustolovščini tega nelahkega potovanja nismo sami. Gospod pa, v želji po jutranji zarji,
sredi noči hodi po nemirnih vodah in prispe do učencev
ter povabi Petra, da se mu po valovih približa. Ko opazi,
da se potaplja, ga reši tako, da Petru pomaga stopiti na
ladjo in pomiri veter. (… ) On sam nam ponuja svojo roko, ko utrujeni in v strahu tvegamo, da tudi sami utonemo, in nam daje potrebno moč, da zaživimo naš klic z
veseljem in navdušenjem.
Oče naš.
Zdrava Marija, … JEZUS, NAŠ ODREŠENIK
Sveta Marija
Slava
Marija, mati dobrega svèta, prosi za nas

(Mt 14,31)

„Takoj je Jezus stegnil roko, ga prijel in mu rekel:
„Malomarnež, zakaj si dvomil?“

„Bodite brez skrbi! Jaz sem; ne bojte se!“
Gospod ve, da temeljna življenjska izbira - kot odločitev
za sveti zakon ali posvetitev za služenje Njemu – zahteva
pogum. On pozna vprašanja, dvome in težave, ki vznemirjajo naše srce in prav zato nas spodbuja: „Ne bojte se,
jaz sem s teboj!“ In prav vera v njegovo prisotnost, ki
nam prihaja naproti in nas spremlja tudi takrat, ko je neurje na morju, nas osvobaja lenobe, ki sem jo nekako poimenoval „ sladkobna žalost“, to je pomanjakanje notranjega poguma, ki nas zavira in nam ne dovoljuje, da bi
okusila lepoto notranjega klica.
Oče naš.
Zdrava Marija, … JEZUS, NAŠA MOČ V PREIZKUŠNJAH
Sveta Marija.
Slava.
Marija, mati dobrega svèta, prosi za nas

5. OBČUDUJMO JEZUSA, NAŠEGA GOSPODA
IN NAŠEGA BOGA

(Mt 14,33)

„ Ti pa, ki so bili v čolnu, so pristopili, padli predenj in rekli:
„Zares, ti si božji Sin!“
In torej, sredi valov, se naše življenje odpira hvalnici. In to
je zadnja beseda klica, a obenem tudi vabilo h krepitvi
notranje drže Presvete Device Marije: hvaležna, da je
Bog obrnil pogled nanjo in da mu je v veri izročila vso
bojazen in nemir ter s pogumom sprejela klic, je Ona s
svojim življenjem izkazala večno hvalnico Gospodu.
Oče naš.
Zdrava Marija, … JEZUS, NAŠ GOSPOD IN NAŠ BOG
Sveta Marija.
Slava.
Marija, mati dobrega svèta, prosi za nas
Pozdravljena, Kraljica / Salve Regina
Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas

Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
Kristus, usliši nas
Kristus, usliši nas

Nebeški Oče, ki si Bog
Sin, Odrešenik sveta, ki si Bog
Sveti Duh, ki si Bog
Sveta Trojica, en sam Bog

prosi za nas

Mati pričakovanja in upanja
Mati veselja in življenja
Mati srca in ljubezni
Mati vere in želja
Mati milosti in dolžnosti
Mati tišine in zamaknjenosti
Mati dela in počitka
Mati molitve in služenja
Mati zdravja in tolažbe
Mati snega in brezna
Mati morja in rek
Mati cvetov in zarje
Mati solza in osamljenosti
Mati miru in nasmeha
Mati poslušanja in zvestobe
Mati pravice in usmiljenja

prosi za nas

