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Poklicani k izgradnji človeške družine

Poslanica papeža Frančiška 
ob 59. svetovnem dnevu molitve za duhovne poklice

Dragi bratje in sestre!

Čeprav v našem času še vedno piha leden veter vojne in zatiranja ter smo 
pogosto priča polarizaciji, smo kot Cerkev začeli sinodalni proces: čutimo nuj-
nost, da hodimo skupaj in gojimo razsežnosti poslušanja, sodelovanja in sou-
deležbe. Skupaj z vsemi moškimi in ženskami dobre volje želimo prispevati k 
izgradnji človeške družine, zaceliti njene rane in jo usmeriti v boljšo prihodnost. 
Ob 59. svetovnem dnevu molitve za duhovne poklice želim skupaj z vami raz-
mišljati o širšem pomenu »poklicanosti« v kontekstu sinodalne Cerkve, ki se 
postavi v držo poslušanja Boga in sveta.

Vsi smo poklicani biti protagonisti misijonov 

Sinodalnost oz. skupna hoja je temeljna poklicanost Cerkve in samo v tem 
okviru je mogoče odkriti in ovrednotiti različne poklice, karizme in službe. 
Hkrati pa vemo, da Cerkev obstaja zato, da evangelizira, gre ven iz sebe in 
seje seme evangelija v zgodovino. Zato je takšno poslanstvo možno prav s 
sinergijo vseh pastoralnih področij, še prej pa z vključevanjem vseh Gospodo-
vih učencev. Dejansko je »vsak član Božjega ljudstva po prejemu krsta postal 
misijonarski učenec (prim. Mt 28,19). Vsaka krščena oseba, ne glede na svojo 
vlogo v Cerkvi in stopnjo poučenosti v veri, je dejavni subjekt evangelizacije« 
(Apostolska spodbuda Evangelii Gaudium, 120). Izogibati se moramo misel-
nosti, ki ločuje duhovnike in laike ter prve obravnava kot protagoniste, druge 
pa kot izvajalce. Krščansko poslanstvo moramo opravljati kot eno samo Božje 
ljudstvo, laiki in pastirji skupaj. Celotna Cerkev je evangelizacijska skupnost.

Poklicani, da skrbimo drug za drugega in za stvarstvo

Besede »poklicanost« ne smemo razumeti v omejenem pomenu, ki se nana-
ša samo na tiste, ki hodijo za Gospodom po poti posebne posvetitve. Vsi smo 
poklicani, da sodelujemo pri Kristusovem poslanstvu zbiranja razkropljenega 
človeštva in ga spravimo z Bogom. Na splošno je vsaka človeška oseba, še 
preden doživi srečanje s Kristusom in sprejme krščansko vero, z darom življe-
nja prejela temeljno poklicanost: vsak od nas je bitje, ki ga je Bog hotel in ga 
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ljubi, za katerega ima edinstveno in posebno zamisel; to božansko iskro, ki 
prebiva v srcu vsakega moškega in ženske, smo poklicani razvijati skozi svoje 
življenje in tako prispevati k rasti človeštva, ki ga prežemata ljubezen in med-
sebojno sprejemanje. Poklicani smo, da skrbimo drug za drugega, da gradimo 
vezi sprave in soudeleženosti, da zacelimo rane stvarstva, da ne bi bila uniče-
na njegova lepota. Skratka, poklicani smo postati ena družina v čudoviti skupni 
hiši stvarstva, v harmonični raznolikosti njegovih elementov. V tem širšem 
smislu nimajo »poklicanosti« le posamezniki, temveč tudi ljudstva, skupnosti 
in različne vrste združenj.

Poklicani, da sprejmemo Božji pogled 

V to veliko skupno poklicanost se vključuje še bolj poseben klic, ki nam ga Bog 
namenja, ko vstopa v naše bivanje s svojo Ljubeznijo in ga usmerja k njego-
vemu končnemu cilju, k tisti polnosti, ki presega celo prag smrti. Tako je Bog 
želel gledati na nas in gleda na naša življenja.
Michelangelu Buonarrotiju pripisujejo naslednje besede: »Vsak kamnit blok 
ima v sebi kip in naloga kiparja je, da ga odkrije.« Če je to morda umetnikov 
pogled, je Božji pogled veliko globlji od tega: v tistem dekletu iz Nazareta je 
videl Božjo Mater; v ribiču Simonu, Jonovem sinu, je videl Petra, skalo, na ka-
teri bo zgradil svojo Cerkev; v cestninarju Leviju je videl apostola in evangelista 
Mateja; v Savlu, krutem preganjalcu kristjanov, je videl Pavla, apostola naro-
dov. Njegov ljubeč pogled vedno seže do nas, se nas dotakne, nas osvobodi 
in preoblikuje ter nas naredi za nove ljudi. 
To je dinamika vsakega poklica: doseže nas Božji pogled, ki nas kliče. Poklica-
nost, tako kot svetost, ni izredna izkušnja, rezervirana za redke izbrance. Tako 
kot obstaja »svetost za sosednjimi vrati« (prim. Apostolska spodbuda Gaude-
te et Exsultate, 6–9), tako je tudi poklicanost namenjena vsakomur, saj Bog 
gleda na vsakogar in ga kliče.
Pregovor z Daljnega vzhoda pravi: »Modrec pogleda jajce in vidi orla; pogleda 
seme in vidi veliko drevo; pogleda grešnika in vidi svetnika.« Tako gleda Bog 
na nas: v vsakem od nas vidi potenciale, ki jih včasih niti mi sami ne poznamo, 
in si v našem življenju neutrudno prizadeva, da bi jih lahko uporabili v službi 
skupnega dobrega.
Poklic se tako rodi po zaslugi umetnosti božanskega Kiparja, ki nas s svojimi 
»rokami« izvabi iz nas samih, da v nas postane vidna tista mojstrovina, h kateri 
smo poklicani. Zlasti Božja beseda, ki nas osvobaja egocentričnosti, nas lahko 
očisti, razsvetli in poustvari. Postavimo se torej v držo poslušanja Besede, da 
bi se odprli za poklic, ki nam ga je Bog zaupal! Naučimo se tudi poslušati brate 



5

in sestre v veri, saj se v njihovih nasvetih in zgledih lahko skriva Božja pobuda, 
ki nam kaže vedno nove poti, po katerih naj hodimo.

Poklicani, da se odzovemo na Božji pogled 

Božji ljubeči in ustvarjalni pogled nas je v Jezusu dosegel na zelo poseben 
način. Evangelist Marko o bogatem mladeniču piše: »Jezus ga je pogledal in 
ga vzljubil« (Mr 10,21). Ta Jezusov ljubeč pogled je uprt v vsakega izmed nas. 
Bratje in sestre, pustimo, da se nas dotakne ta pogled, in pustimo, da nas po-
nese onkraj nas samih! Naučimo se tudi gledati drug drugega, da bi se ljudje, 
s katerimi živimo in ki jih srečujemo – kdor koli že so –, počutili dobrodošle 
in odkrili, da obstaja nekdo, ki jih gleda z ljubeznijo in jih vabi, da razvijejo vse 
svoje potenciale.
Naše življenje se spremeni, ko sprejmemo ta pogled. Vse postane dialog po-
klicanosti med nami in Gospodom, pa tudi med nami in drugimi. Dialog, ki 
nas, če ga živimo v globine, vedno bolj dela to, kar smo: v poklicanosti v 
posvečeno duhovništvo, da bi bili orodje Kristusove milosti in usmiljenja; v 
poklicanosti v posvečeno življenje, da bi bili hvalnica Bogu in prerokba novega 
človeštva; v poklicanosti v zakon, da bi bili vzajemen dar in posredovalci ter 
vzgojitelji življenja. Na splošno v vsakem poklicu in službi v Cerkvi, ki nas kliče, 
da gledamo na druge in na svet z Božjimi očmi, da služimo dobremu in širimo 
ljubezen v dejanjih in besedah.
Na tem mestu bi rad omenil izkušnjo dr. Joséja Gregoria Hernándeza Cisnero-
sa. Ko je delal kot zdravnik v Caracasu v Venezueli, je želel postati frančiškan-
ski tretjerednik. Pozneje je razmišljal, da bi postal menih in duhovnik, vendar 
mu zdravje tega ni dopuščalo. Spoznal je, da je njegov poklic zdravniški poklic, 
ki ga je opravljal predvsem za revne. Brez zadržkov se je posvečal bolnikom, 
ki jih je prizadela epidemija »španske gripe«, ki je takrat razsajala po svetu. Ko 
je zapuščal lekarno, v kateri je kupil zdravila za starejšega bolnika, ga je povozil 
avtomobil. Pred enim letom je bil razglašen za blaženega kot zgledna priča, kaj 
pomeni sprejeti Gospodov klic in se ga v celoti držati.

Poklicani k izgradnji bratskega sveta 

Kot kristjani nismo poklicani, se pravi nagovorjeni, samo vsak osebno, ampak 
smo i-zbrani. Smo kot koščki mozaika, ki so čudoviti, če jih vzamemo vsakega 
posebej, a šele skupaj tvorijo podobo. Vsak od nas žari kot zvezda v Božjem 
srcu in na nebu vesolja, vendar smo poklicani, da sestavljamo ozvezdja, ki 
usmerjajo in osvetljujejo pot človeštva, začenši z okoljem, v katerem živimo. 
To je skrivnost Cerkve: v sobivanju razlik je znamenje in orodje tega, k čemur 
je poklicano celotno človeštvo. Zato mora Cerkev postajati vse bolj sinodalna: 
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sposobna hoditi skupaj v harmoniji raznolikosti, v kateri lahko vsakdo prispeva 
svoj delež in dejavno sodeluje.
Ko torej govorimo o »poklicanosti«, ne gre le za izbiro te ali one oblike življenja, 
za to, da bi svoj obstoj posvetili določeni službi ali sledili karizmi redovne dru-
žine, gibanja ali cerkvene skupnosti; gre za uresničevanje Božjih sanj, velikega 
načrta bratstva, ki ga je imel v srcu Jezus, ko je molil k Očetu: »Da bi bili vsi 
eno« (Jn 17,21). Vsak poklic v Cerkvi, in v širšem smislu tudi v družbi, prispeva 
k skupnemu cilju: da bi med moškimi in ženskami zazvenela harmonija šte-
vilnih in različnih darov, ki jo zna uresničiti le Sveti Duh. Duhovniki, posvečeni 
moški in ženske ter verni laiki hodimo in delamo skupaj, da pričujemo o tem, 
da velika človeška družina, združena v ljubezni, ni utopija, ampak je projekt, za 
katerega nas je ustvaril Bog.
Molimo, bratje in sestre, da se bo Božje ljudstvo sredi dramatičnih zgodovin-
skih dogodkov vedno bolj odzivalo na ta klic. Prosimo za luč Svetega Duha, da 
bo vsak od nas našel svoje mesto in dal vse od sebe v tem velikem načrtu!

Rim, Sveti Janez v Lateranu, 8. maj 2022, četrta velikonočna nedelja.

FRANČIŠEK

Prevod: Tajništvo SŠK
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POJDI IN POPRAVI MOJO CERKEV

Molitvena ura za duhovne poklice

V: voditelj
Vsi: ljudstvo
B: bralec

Izpostavitev Najsvetejšega
 
Pesem: Glasno zapojmo (HG 254)

1. Glasno zapojmo, čast povzdigujmo,
 v hostiji beli Jezus je skrit;
 pred nas postavljen, vedno pripravljen
 svoje ovčice blagoslovit.
 Sveto, sveto, čez vse je sveto.
 Sveto, sveto, sveto je Jezusa Rešnje telo.

2. Roke sklenimo, lepo prosimo:
 usmili se, Jezus, ubogih sirot.
 Teb' se izročimo, srčno želimo, 
 ti blagoslovi zemeljski rod. Sveto …

3. Tebe častiti, verno moliti
 množica zbrana tukaj želi.
 Sprejmi jo v slavo, v rajsko višavo,
 kjer te brez konca pesem slavi. Sveto …

V: O Bog, ponižno pokleknemo pred te ter te iskreno prosimo blagoslova 
najsvetejšega Zakramenta in vseh milosti, ki jih vsebuje, posebej milost 
stanovitnosti.

Vsi: Molimo te, Gospod Jezus Kristus, tu in v vseh cerkvah, v katerih si 
pričujoč, in te hvalimo, ker si s svojim svetim križem svet odrešil.

V: Češčeno in hvaljeno naj vedno bo presveto Rešnje Telo in brezmadežno 
spočetje preblažene Device Marije. 

Vsi: Amen. (Molitev iz molitvenika šolskih sester.)
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B1: O vzvišeni in veličastni Bog, razsvetli temine mojega srca.
Vsi: Daj mi pravo vero, trdno upanje in popolno ljubezen, 

B1: razumnost in spoznanje, o Gospod, da se bom držal tvoje svete in resnič-
ne zapovedi. 

Vsi: Amen. (Molitev sv. Frančiška Asiškega pred Križanim pri Sv. Damijanu.)

B1: Nam vsem, ki smo sedaj zbrani pri skupni molitvi za duhovne poklice, 
je v spodbudo letošnje geslo »Pojdi in popravi mojo Cerkev«. Prosimo 
Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Z vsem zaupanjem ga 
počastimo in mu izročimo svoje prošnje.

B2: Gospod, prosimo te za tiste, ki odpirajo svojo dušo tvojemu klicu in se 
pripravljajo, da bodo šli za njim. 

B1: Naj jih tvoja beseda razsvetli, naj jih prevzame tvoj zgled in tvoja milost naj 
jih vodi do cilja, da bodo s svetostjo svojega življenja povsod pričevali za 
Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. 

Vsi: Amen. (Molitvenik šolskih sester.)

B1: Hvaljeno in češčeno naj vedno bo.
Vsi: Presveto Rešnje telo.
B1: Zdaj in vekomaj. 
Vsi: Amen.

B3: Jezus v najsvetejšem Zakramentu, bodi slavljen, bodi moljen, bodi hvaljen.
Vsi: Bodi slavljen, bodi moljen, bodi hvaljen.

B3: Jezus, bodi slavljen, bodi moljen, bodi hvaljen v tem svetišču in v vseh 
svetiščih sveta.

Vsi: Bodi slavljen, bodi moljen, bodi hvaljen.

B3: Jezus, bodi slavljen, bodi moljen v vseh ljudeh sveta.
Vsi: Bodi slavljen, bodi moljen, bodi hvaljen.

B3: Jezus, bodi slavljen, bodi moljen, bodi hvaljen v Očetovem stvarstvu.
Vsi: Bodi slavljen, bodi moljen, bodi hvaljen.

B4: Jezus, hvala, ker si prišel na svet in si privzel naše človeško telo.
Vsi: Hvala, ker si nam pokazal, kako naj živimo in pričujemo za Božje kra-

ljestvo.



9

B4: Jezus, hvala, ker ostajaš med nami v Božji besedi.
Vsi: Hvala, ker se nam daješ v hrano.

B4: Jezus, hvala, ker se po rokah duhovnikov vedno znova daruješ za vse nas 
za rešitev sveta.

Vsi: Hvala, Jezus, ker ostajaš med nami v sveti evharistiji.

Pesem: Hvali, svet, Odrešenika (HG 258)

1. Hvali, svet, Odrešenika in pastirja zvestega. 
 Hvali, duša, Učenika, hvali svoj'ga Ženina.
 Zdaj povzdigni srce svoje, jezik glasno naj zapoje
 čast in hvalo Jezusu, našemu Zveličarju. 

B2: Iz evangelija po Janezu
 Jezus je odgovoril: »Prišla je ura, da se Sin človekov poveliča. Resnično, 

resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, 
ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ima rad svoje življenje, 
ga bo izgubil; kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za 
večno življenje. Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem 
jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče.« 

 (Jn 12,23-26)

Trenutek tišine

Desetka rožnega venca: … ki je za nas križan bil.

B3: Jezus, svojim apostolom in s tem tudi nam si obljubil: »Nikogar ni, ki bi 
zaradi mene in zaradi evangelija zapustil hišo ali brate ali sestre ali mater 
ali očeta ali otroke ali njive in ne bi zdaj, v tem času, skupaj s preganjanji, 
prejel stokrat toliko hiš, bratov, sester, mater, otrok in njiv, v prihodnjem 
veku pa večno življenje.« (Mr 10,29-30)

Vsi: Jezus, mnogi so zaradi tebe vse zapustili in svoje življenje darovali 
tebi in bližnjim.

B3: Jezus, hvala ti, saj je naša vera sad njihovih naporov in žrtev. 
Vsi: Jezus, hvala ti, da si jih poslal na našo pot.

B3: Jezus, ozri se na velike potrebe Cerkve v Sloveniji, predvsem potrebe po 
novih duhovniških, redovniških in drugih duhovnih poklicih, ki so nujni za 
rast in uspešno delo Cerkve v našem času. 

Vsi: Jezus, prosimo te za vsestransko zdravo odraščanje mladih in odprto 
srce, da bi slišali tvoj klic: »Pojdi in popravi mojo Cerkev.«
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B3: Jezus, ponižno prosimo, varuj mlade vseh nevarnosti, v katerih bi mogli 
izgubiti neprecenljivi zaklad vere, upanja in ljubezni.

Vsi: Jezus, vabi mlade k pogostemu obhajilu in krepčaj jih s svojim Tele-
som, da bodo mogli premagovati vse notranje in zunanje ovire.

B3: Jezus, prosimo te za dobre krščanske družine, saj v njih zorijo odločitve za 
duhovni poklic.

Vsi: Prosimo za naše družine, da bi se upodobile po tvoji ljubezni.

B3: Prosimo te, da bi naše družine vzgajale k povezanosti, medsebojnemu 
razumevanju in iskrenemu odpuščanju.

Vsi: Jezus, daj nam veliko zdravih krščanskih družin.

B3: Jezus, naj v naših družinah in med našimi mladimi rastejo novi apostolski 
delavci, novi duhovni poklici.

V tihi molitvi prosimo Jezusa, naj okrepi mlade za velikodušen odgovor na 
Božji klic.

B4: Jezus, večni Veliki duhovnik, ohrani svoje duhovnike v zavetju svojega 
presvetega Srca, da jim nihče ne bo mogel škodovati.

Vsi: Ohrani neomadeževane njihove maziljene roke, ki se vsak dan dotika-
jo tvojega presvetega Telesa.

B4: Ohrani čiste njihove ustnice, ki jih je pordečila tvoja dragocena Kri.

Vsi: Ohrani čisto in sveto njihovo srce, ki je zapečateno z vzvišenim zna-
menjem tvojega slavnega duhovništva.

B4: Naj rastejo v ljubezni in zvestobi do tebe! Obvaruj jih vsega posvetnega!
Vsi: Daj jim skupaj z oblastjo spreminjati kruh in vino tudi moč spremi-

njati srca.

B4: Blagoslovi njihovo delo z obilnimi sadovi in podari jim nekoč krono večne-
ga življenja. 

Vsi: Amen. (Molitev za duhovnike sv. Terezije Deteta Jezusa.)
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Pesem: Povsod Boga (HG 112)

1. Povsod Boga, ljubljena Mati, mi hočemo povsod Boga:
 naj vlada Bog, Kralj naš in Oče, Gospod je zemlje in neba.
 Svoj blagoslov, Marija, pošlji iz rajskih dalj. 
 Povsod Boga, on je naš Oče, povsod Boga, on je naš Kralj.

2. Povsod Boga, naši mladini, naj sveta vera jo blaži;
 naj daje moč mladim naporom, za vzore svete jo vzgoji.
 Svoj blagoslov, Marija …

3. Povsod Boga, našim družinam, naj zakon Božji v njih živi;
 v njih se vrsti z delom molitev in srcem radost Bog deli.
 Svoj blagoslov, Marija … 

B3: 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 duhov-
niškem, redovniškem 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 izpolnili svoje 
poslanstvo. 

Vsi: Amen.

Pesem: Ko Jezus je začel učiti

1. Ko Jezus je začel učiti, izbral si prve je učence 
in najprej se njegova je dobrota izlila na dva revna ribiča.

2. Simon in brat njegov Andrej zaslišala čudovite sta besede: 
»Hodita za menoj, napravil vaju bom za ribiča, za ribiča ljudi!«

3. 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.

B2: Iz evangelija po Mateju
 Jezus je pristopil in jim spregovoril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in 

na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih 
v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli 
sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« 
(Mt 28,18-20)
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Trenutek tišine

Desetka rožnega venca: … ki je oznanjal Božje kraljestvo.

B4: Jezus, danes so v Božjem kraljestvu mnoga polja nezorana, mnoge njive 
ljudskih src neobdelane, mnogi vinogradi življenja neokopani, ker ni dovolj 
apostolskih delavcev, ker ni dovolj duhovnikov, redovnikov, redovnic ter 
mnogih drugih duhovnih poklicev, ki jih danes potrebujemo.

V: Pojdi in popravi mojo Cerkev!
Vsi: Jezus, premagaj naš strah in neodločnost.

V: Pojdi in popravi mojo Cerkev!
Vsi: Jezus, daj nam gotovost, da nas ti nenehno ljubiš in si z nami vse dni 

življenja.

V: Pojdi in popravi mojo Cerkev!
Vsi: Jezus, tvoja milostna moč naj prebuja med nami duhovne poklice.

V: Pojdi in popravi mojo Cerkev!
Vsi: Jezus, pomagaj nam, da bomo cenili tvoje darove, ki nam jih daješ po 

bratih in sestrah v duhovnih poklicih.

V: Pojdi in popravi mojo Cerkev!
Vsi: Jezus, varuj nas, da ne bomo nikogar ovirali na poti v tvojo posebno 

službo.

V: Pojdi in popravi mojo Cerkev!
Vsi: Jezus, navdihuj nas, da bomo vsakega razumeli, spremljali in podpi-

rali pri njegovem odločanju.

V: Pojdi in popravi mojo Cerkev!
Vsi: Jezus, blagoslovi mlade z darom poguma, da bodo odgovorili na tvoj 

klic.

V: Pojdi in popravi mojo Cerkev.
Vsi: Jezus, odpri srca katehistov in katehistinj, da bodo pogumno ozna-

njali evangelij poklicanosti.

V: Pojdi in popravi mojo Cerkev.
Vsi: Jezus, naj bodo duhovni spremljevalci zazrti vate in naj bodo poslu-

šni Svetemu Duhu, da bodo spremljali mlade in jim pomagali na poti 
razločevanja.
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V: Pojdi in popravi mojo Cerkev.
Vsi: Jezus, naj župnijska občestva s pristnim krščanskim življenjem in z 

zaupno molitvijo podpirajo delo za duhovne poklice.

V: Pojdi in popravi mojo Cerkev. 
Vsi: Jezus, naj ministranti in ministrantke dobijo spodbudo za duhovni 

poklic. Odpri njihova srca za velike ideale.

V:  Pojdi in popravi mojo Cerkev.
Vsi: Jezus, naj bo uslišana vztrajna molitev naših babic in dedkov, moli-

tvenih skupin po župnijah in naših dragih bolnikov za nove duhovne 
poklice.

V: Pojdi in popravi mojo Cerkev.
Vsi: Jezus, vodi nas, da bomo v Cerkvi v Sloveniji živeli, zoreli in ravnali 

kot bratje in sestre tvoje velike družine. Amen.

V tihi molitvi prosimo Jezusa za naša župnijska občestva, naj tako živimo, da 
se bodo sredi med nami prebujali tudi novi duhovniški, diakonski, redovniški 
in misijonski poklici.

Pesem: Sprašujem se, kje si zdaj, moj Bog

1. 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, naj vidim le za hip tvoje oči, 
na krilih dvigni me k sebi v nebo, tvoj sijaj naj zaslepi moje oko. 

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

3. Edini veš, kaj je življenje, kaj je skrito hrepenenje. 
Verujem, da si tu, verujem vate, moj Gospod! Dotakni se me …

Ali pesem: Jezus naj živi (HG 261)
1. Jezus naj živi! 
 Moje duše hrepenenje, srca sveto koprnenje, 
 naj bo ljubi Jezus sam, njemu vse življenje dam. 
 Jezus naj živi, Jezus v meni naj živi!

2. Jezus naj živi! 
 V mojem srcu naj stanuje, vseh pregreh ga očiščuje; 
 naj kreposti vanj vsadi, rast nebeško jim deli. 
 Jezus naj živi, Jezus v meni naj živi!



14

B3: Jezus, navdihni nas, svoje učence, za medsebojno ljubezen in podarjanje, 
da bodo med nami vzcveteli novi duhovni poklici. Vlij vsem, ki živijo tebi 
posvečeno življenje in ki ti služijo po župnijah in družinah, zaupanje in mi-
lost, da bodo vabilo in zgled za druge, da je vredno pogumno sprejeti pot 
tebi posvečenega življenja. Po molitvi in zakramentih nas združi s seboj, 
da bomo mogli sodelovati s teboj pri izgradnji tvojega kraljestva usmiljenja 
in resnice, pravičnosti, miru in ljubezni. Amen.

Trenutek tišine

Desetka rožnega venca: … ki je Svetega Duha poslal.

V: Hvaljeno in češčeno naj vedno bo.
Vsi: Presveto Rešnje Telo.
V: Zdaj in vekomaj.
Vsi: Amen.

Lahko zaključek z blagoslovom – glej stran 17.

ali

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
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Mati Kristusova 
Mati Cerkve
Mati usmiljenja

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

Mati milosti Božje
Mati upanja 
Mati prečista

Mati brezmadežna 
Mati nedolžna 
Mati deviška

O Mati najbolj sveta, 
brez madeža spočeta!
Devica si pohvaljena, 
o prosi ti za nas.

Mati ljubezniva 
Mati čudovita 
Mati dobrega sveta

Mati Stvarnikova 
Mati Odrešenikova 
Devica najmodrejša

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 častitljiva 
Devica hvale vredna 
Devica mogočna

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

Sedež modrosti 
Začetek našega veselja 
Posoda duhovna

Posoda časti vredna 
Posoda vse svetosti 
Roža skrivnostna

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

Stolp Davidov 
Stolp slonokoščeni 
Hiša zlata

Skrinja zaveze 
Vrata nebeška 
Zgodnja danica

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

Zdravje bolnikov 
Pribežališče grešnikov
Tolažba beguncev

Tolažnica žalostnih
Pomoč kristjanov 
Kraljica angelov

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



17

Kraljica očakov
Kraljica prerokov 
Kraljica apostolov

Kraljica mučencev
Kraljica spoznavalcev 
Kraljica devic

Čista, vsa brez madeža 
bila si spočeta.
Greh in pekel zmagala
v hipu prvem sveta.

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.

Pod tvoje varstvo pribežimo …
V: Prosi za nas, sveta Božja Porodnica.
Vsi: 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. 

Vsi: Amen.

Molitev za duhovne poklice – besedilo na zadnji strani knjižice.

V: Božja pomoč, ostani vedno pri nas.
Vsi: Amen.
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Pesem: Najsvetejši, tebe počastimo (HG 279)

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.

Blagoslov z Najsvetejšim

V: BOG BODI HVALJEN.
 Hvaljeno bodi njegovo sveto ime. 
 Hvaljen bodi Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek.
 Hvaljeno bodi ime Jezusovo.
 Hvaljeno bodi njegovo presveto Srce.
 Hvaljena bodi njegova predragocena Kri.
 Hvaljen bodi Jezus v najsvetejšem oltarnem Zakramentu.
 Hvaljen bodi Sveti Duh Tolažnik. 
 Hvaljena bodi vzvišena Mati Božja, presveta Devica Marija.
 Hvaljeno bodi nje sveto in brezmadežno spočetje.
 Hvaljeno bodi njeno slavno vnebovzetje. 
 Hvaljeno bodi ime Device in Matere Marije.
 Hvaljen bodi njen prečisti ženin, sveti Jožef.
 Hvaljen bodi Bog v svojih angelih in svetnikih.

Za sklep, dokler se sveta maša ne začne.

Pesem: Marija, pomagaj nam sleherni čas (HG 359)

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 …

3. Marija, pomagaj rodovom zemlje, 
 da v Božji ljubezni in miru žive. Marija …

4. Marija, pomagaj sirotam vojske, 
 jih milostno sprejmi na svoje srce. Marija …

5. Še enkrat zakličem in prosim na glas: 
 nikar ne zapusti, Marija, ti nas. Marija …
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SVETA MAŠA

Pesem za uvod (HG 376): 

1. 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.

2. Vse duhovne, o Marija, Mati, sprejmi v milostno Srce! 
 Naše duše vedno jih težijo, naši grehi jih skrbe. 
 O Marija, o Marija, milostno imaš Srce! 
 Prosi Sina, naj usliši njih molitve in prošnje.

3. 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.

4. Otročiče, o Marija Mati, sprejmi v milostno Srce! 
 Tebe, dobro Mater, zapustiti vekomaj noben ne sme. 
 O Marija, o Marija, ti otroško imaš Srce! 
 Vsi smo tvoji otročiči, to je ljubo nam ime.

Berilo: 1 Kor 10,14-22

Psalm: Ps 116,12-13.17-18
Odpev: Kelih zveličanja bom dvignil in bom klical Gospodovo ime.

Aleluja: Naše veselje (ministranti)

Evangelij: Lk 6,43-49

DAROVANJSKA PROCESIJA

Prinašanje darov (eden bere, drugi prinaša dar).

Predstavnik ministrantov prinaša na oltar pateno s hostijami.

Sprejmi, večni Oče, to pateno s hostijami 
in z njo vse ministrante in ministrantke. 
Številna zrna so postala eno za Božji kruh, tako naj postanemo eno vsi, 
ki se zbiramo okrog Gospodovega oltarja.
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Predstavnik duhovnikov prinaša na oltar kelih z vinom.

V imenu vseh duhovnikov ti prinašam kelih zahvale, 
ker si nas izbral, da smo tvoji duhovniki za čas in večnost. 
S tem kelihom ti ponovno izročamo sebe v dar.
Naj bo vse naše življenje tebi v slavo in v rešenje ljudi.

Predstavnica župnijskih animatorjev za duhovne poklice prinaša budilko.

V vsakdanjem življenju nas budilka prebuja iz spanja. 
Gospod (nad)škof pa danes pošilja v župnije »žive budilke«, 
animatorje in animatorke za duhovne poklice. 
Večni Oče, animatorji za poklice se ti danes izročamo: 
»Tukaj smo! Pripravljeni smo klicati k molitvi in delu za duhovne poklice.« 

Predstavnik molivcev za duhovne poklice prinaša molitvenik.

Prenovitev Cerkve bo uspela, če se bo najprej začela dogajati v naših srcih. 
Zato ti skupaj z molitvenikom izročamo svoja srca, 
svojo pripravljenost moliti in se ne naveličati … ter tako izprositi 
nove duhovniške, diakonske, redovniške in misijonske poklice.

Predstavnik skavtov prinaša svetilko.

Svetilka v vsakdanjem življenju prežene temo, sveti in greje.
Dobri Oče, v imenu vseh skavtov prinašam svetilko.
»Tukaj smo, pred teboj, pripravljeni, vedno pripravljeni.«
V Cerkev in svet želimo nositi luč Božje ljubezni, luč miru in novega upanja.

Predstavnik bralcev Božje besede prinaša Sveto pismo. 
(Ali: Bogoslovec prinaša Sveto pismo.)

Božja beseda je luč na poti našega življenja (prim. Ps 119,105). 
Živi Bog, zavedava se, da bo najino oznanjevanje prazno,
če po tvoji besedi ne bova živela. 
Skupaj s knjigo Svetega pisma ti izročava svojo željo in pripravljenost, 
da bi trdno verovala, kar bova brala, zvesto živela, kar bova v veri spoznavala,
in Kristusovo veselo oznanilo pogumno drugim oznanjala. 
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Predstavnik pripravnikov na stalni diakonat prinaša štolo.

Diakonska štola je simbol darovanja 
in velikodušnosti v službi krščanske skupnosti.
Pri tej sveti daritvi ti v imenu vseh, ki bodo letos posvečeni, 
prinašam pred oltar štolo v znamenje hvaležnosti za dar poklica 
in pripravljenosti na služenje po Jezusovem zgledu,
zlasti bolnim, ubogim in najbolj pomoči potrebnim. 

Predstavnica redovnic prinaša križ.

Z zaobljubami čistosti, uboštva in pokorščine 
se redovnice in redovniki ter drugi Bogu posvečeni 
povsem posvetimo in darujemo Kristusu, njemu v slavo in službo. 
Križ, ki ga prinašamo, je znamenje, da hočemo vedno znova 
celostno pripadati Jezusu in se povsem izročati v službo Bogu in ljudem.

Predstavniki družin (oče, mati in otroci) prinašajo zgibanke z molitvijo.

Molitev je vir moči in vez edinosti med družinskimi člani.
Večni Oče, v imenu vseh družin ti darujemo radosti in stiske družinskega 
življenja ter svojo pripravljenost v molitvi poslušati Svetega Duha. 
Tako bomo lažje vsak dan znova odkrivali, kaj ti hočeš za nas, 
in vedno bolj polno živeli svojo življenjsko poklicanost in poslanstvo.

Pesem za darovanje: Zemlja, morje, vsa narava (HG 241)

1. Zemlja, morje, vsa narava, večni Bog, je tvoja last:
 moli rajska te višava, vsaka stvar ti daje čast.
 Tudi mi ti hvalo damo in ponižno na oltar,
 kar najlepšega imamo, dajemo ti v spravni dar.

2. Sprejmi, o Gospod, molitev iz ponižnega srca;
 naj prečista ti daritev čast in zadoščenje da. 
 Sveti Cerkvi naj koristi, tebe naj, o Bog, slavi;
 Duše greha nam očisti, rajnim pokoj podeli.

3. Svet si, svet, vladar nebeški,
 svet, Gospod, na veke svet; 
 tebe moli rod človeški in slavi vesoljni svet.
 Zbor zveličanih ti poje sveto pesem Jagnjeta;
 radosti uživa tvoje, ki jih zemlja ne pozna.
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Ali:

Pesem: Darujem ti ljubezen

1. Darujem ti ljubezen, ki v meni živi, sprejmi ta dar, Gospod. 
 Tu je moja sreča, vse moje skrbi, vsak utrip srca darujem ti.
 Ti, Gospod, si v tem kruhu in vinu, tu tvoje je telo in tvoja kri. 
 Vedno si za nas se daroval, zdaj sprejmi te darove radosti. 

2. In vsaka moja misel v tem dnevu, Gospod, zate naj se rodi. 
 Tu je vsak trenutek, ki me vzradosti, vsak življenja dan darujem ti. 
 Ti, Gospod …

Svet iz zahvalne pesmi (HG 440):

Sveti, sveti, sveti Bog! Vse je polno tvoje slave.
Tebe moli zemlje krog, molijo nebes višave.
Vsi svetniki te časte, vsi pravični te slave.

Ali:  

Poklonim se, vse izročim k Jezusovim nogam: 
ljubezni moč, usmiljenje k Jezusovim nogam. 
Kličem: »Svet si, svet si, svet si,« (3x) ti, Gospod.

Obhajilne pesmi: 

Pesem: Živo verujem (HG 326)

1. Živo verujem, Jezus, v te, trdno upam, ljubim te.
 Srce moje naj bo tvoje, ti pa, Jezus, moj. (2x)

2. Grehov se kesam srčno, naj mi v odpuščanje bo. Srce moje …

3. Glej, po tebi hrepenim in prejeti te želim. Srce moje …

4. Jezus, blagoslov nam daj, nas po smrti vzemi v raj. Srce moje …

5. Zdaj še Mati ljuba ti plašč nad nami razprostri.
 Ti nas brani, nas ohrani Jezusu zveste. (2x)
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Pesem: Nihče ne ljubi te kot jaz 

1. Kako sem čakal ta trenutek, kako sem čakal, da boš tu pred menoj. 
 Želel sem si, da prideš k meni, da mi zaupaš, kaj godi se s teboj. 
 Dobro vem, zakaj prišel si, in dobro vem, zakaj si jokal, 
 prav vse vem, kaj pretrpel si, saj sem vedno bil ob tebi. 

 Nihče ne ljubi te kot jaz, nihče ne ljubi te kot jaz, 
 moj križ poglej, to največji je dokaz, nihče ne ljubi te kot jaz. 
 Nihče ne ljubi te kot jaz (2x), moj križ je zate, ker močno te ljubim, 
 nihče ne ljubi te kakor jaz. 

2. Dobro vem, kaj hočeš reči, tudi takrat, ko ti ne najdeš besed. 
 In dobro vem, kaj v sebi čutiš, čeprav mi ti tega nikdar ne poveš. 
 Vedno hodil sem ob tebi in s tabo bil sem vsak trenutek. 
 Vzel sem te na svoje rame, bil sem tvoj ljubeč prijatelj. 

 Nihče ne ljubi …

Pesem: Božje milostno Srce (HG 94)

1. Božje milostno Srce, k tebi dvigamo roke. 
 Vsak prisega izmed nas ti zvestobo večni čas.
 Čuvaj nas v ljubezni svoji, 
 mi smo tvoji, mi smo tvoji! (2x)

2. Božje milostno Srce, ti odpusti nam dolge! 
 Našli smo iz greha zmot k tebi, Jezus, pravo pot. 
 Čuvaj nas …

3. Božje milostno Srce, naših duš sladke želje! 
 Čuj, sveta besni vihar, bodi, Jezus, naš krmar. 
 Čuvaj nas …

4. Božje milostno Srce, glej človeštva vse gorje! 
 Skozi stisko in bridkost vodi v večno nas radost. 
 Čuvaj nas …
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Pesem za sklep: Pred teboj, o Mati (HG 381)
 

1. Pred teboj, o Mati, tvoj otrok klečim 
 in te prosim vdano, naj s teboj živim.
 O Marija, tvoj naj bom vse dni, 
 ti pa bodi meni Mati milosti.

2. Če bo sreča, radost podarjena mi, 
 hvala Bogu, hvala Božji Materi. 
 O Marija …

3. Če pa žalost pride grenka in gorje, 
 se zatečem v tvoje Materno srce. 
 O Marija …

4. In ko smrtni angel me poklical bo, 
 čez ta zadnji prag me sprejmi ti v nebo. 
 O Marija ...
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KRIŽEV POT ZA DUHOVNE POKLICE

Pojdi in popravi mojo Cerkev 

V: voditelj
Vsi: ljudstvo
……………. 

V: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

 
Uvod

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

V: Gospod Jezus, na križevem potu želimo ob tvojem trpljenju premišljevati 
o duhovnih poklicih in zanje moliti. Svetemu Frančišku si dejal: Pojdi in 
popravi mojo Cerkev. Sami ugotavljamo, da tega ne bomo sposobni brez 
duhovnih poklicev.

Vsi: Žetev je velika, delavcev pa malo. 

V: Daj nam milost, da bo naša molitev ponižna, zaupna in vztrajna. Opiramo 
se na tvoj klic: 

Vsi: Pojdi in popravi mojo Cerkev.
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Razbičan, zapljuvan in kronan, zasram’van
pred sodni stol zdaj gre, nedolžen v smrt izdan.

1. postaja: PILAT OBSODI JEZUSA NA SMRT 

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.
V: Gospod Jezus, Pilat te je obsodil. Pomagaj nam, da kristjanov v duhov-

nih poklicih – papeža in škofov, duhovnikov in diakonov, redovnikov in re-
dovnic, misijonarjev in misijonark – ne bomo kritizirali in obsojali, temveč 
jim pomagali z molitvijo in žrtvijo ter s potrebnim sodelovanjem. 

Vsi: Tako bomo skupaj z njimi rastli v svetosti in napredovali v vedno 
globlji edinosti. 

V: Naj vedno znova vsak od nas sliši njihovo vabilo, ki je tvoj klic:
Vsi: Pojdi in popravi mojo Cerkev.
V: Usmili se nas, o Gospod.
Vsi: Usmili se nas.

Glej, križ mu nalože na ranjene rame;
objame ga voljno in nese vseh dolge.

2. postaja: JEZUS VZAME KRIŽ NA SVOJE RAME

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.
V: Gospod Jezus, objel si križ in ga pogumno nesel, da bi nas z njim odre-

šil. Tako si vsem v duhovnih poklicih dal zgled in jim pridobil vse potreb-
ne darove.

Vsi: Jezus, vsem v duhovnih poklicih pomagaj, da bodo vsak dan objeli 
svoj križ. 

V: Naj kljub vsem križem zmeraj v ponižnosti in v pogumu upoštevajo tvoj 
klic: 

Vsi:Pojdi in popravi mojo Cerkev.
V: 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

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.
V: Gospod Jezus, vsi smo slabotni in padamo; prav tako tisti, ki jih kličeš 

v svojo posebno službo. Tudi tebi je zmanjkalo moči in si padel pod kri-
žem. 

Vsi: Jezus, vsem v duhovnih poklicih podeli tiste milosti, ki jih potrebu-
jejo, da bodo vztrajali v dobrem. 

V: Naj odločno hodijo za teboj, da bodo uspešno izvršili življenjsko poslan-
stvo, ki si jim ga določil, z naročilom: 

Vsi: Pojdi in popravi mojo Cerkev.
V: Usmili se nas, o Gospod.

Vsi: Usmili se nas.

O žalostni spomin, ko Mater sreča Sin,
bridkosti meč ji gre do srca globočin.

4. postaja: JEZUS SREČA SVOJO MATER 

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.
V: Gospod, na svojem križevem potu si potreboval svojo mater Marijo. Bila 

ti je največja tolažba, opora.

Vsi: Ona je tudi zvezda vodnica vsakemu, ki je v duhovnem poklicu. 
V: Ona je bila prva poklicana – in sicer v najodličnejši duhovni poklic, za 

poklic Božje Matere. Ona je tudi skrbna Mati vsem poklicanim, ko slišijo 
in živijo tvoj klic: 

Vsi: Pojdi in popravi mojo Cerkev.
V: 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 

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.
V: Gospod Jezus, ti si sprejel svojo človeško nemoč in pomoč tujca Simo-

na, ki ti je prisiljen nesel križ. 
Vsi: Apostol Pavel nas spodbuja: »Nosite bremena drug drugemu in tako 

boste izpolnili Kristusovo postavo« (Gal 6,2). 
V: Jezus, pri tebi ima vrednost tisto, kar je narejeno iz ljubezni do Boga in 

ljudi. Spodbujaj nas, da bomo radi sodelovali s tistimi, ki so v duhovnih 
poklicih, da bi skupaj z njimi slišali in udejanjali besede, ki si jih naročil:

Vsi: Pojdi in popravi mojo Cerkev.
V: Usmili se nas, o Gospod.
Vsi: Usmili se nas.

S prtom Veronika obriše Jezusa,
zato ji da spomin obličja svetega.

6. postaja: VERONIKA PODA JEZUSU POTNI PRT 

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.
V: Gospod Jezus, Veronika je občutila tvojo stisko in ti sočutno obrisala 

potni in krvavi obraz. Tisti, ki je v duhovnem poklicu, potrebuje naše 
sočutje, da vztraja v poklicanosti. 

Vsi: Vemo, da so dobri duhovni poklici odvisni predvsem od dobrih in 
velikodušnih krščanskih družin. 

V: Vemo, da velja: Kakršne bodo naše družine, takšni bodo duhovni poklici; 
kakršni bodo duhovni poklici, takšna bo vernost našega naroda! Naj tudi 
naše družine slišijo tvoj sočutni klic: 

Vsi: Pojdi in popravi mojo Cerkev.
V: 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

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.
V: Gospod, vsi doživljamo neuspehe, različne bolezni, onemoglost, nemoč, 

razočaranja in padce v greh. Tudi kristjani v duhovnih poklicih.
Vsi: Gospod Jezus, naj tvoj drugi padec pomaga vsem padlim v duhov-

nih poklicih, da dosežejo milost spreobrnjenja in vrnitve na pravo 
pot. 

V: Naj v naših molitvah, žrtvovanjih, zgledih odzvanjajo tvoje spodbudne 
besede: 

Vsi: Pojdi in popravi mojo Cerkev.
V: Usmili se nas, o Gospod.
Vsi: Usmili se nas.

Usmiljene žene, ne jokajte za me,
le zase in svoj rod točite zdaj solze.

8. postaja: JEZUS NAGOVORI JERUZALEMSKE ŽENE

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.
V: Gospod Jezus, tisti, ki so v duhovnih poklicih, pa tudi krščanski starši 

in vzgojitelji morajo oznanjati tvoj evangelij in krščanski nauk v celoti in 
nepokvarjen.

Vsi: Tudi ti si oznanjal vso resnico, toda mnogi so zavrnili tvoj nauk in te 
zavrgli. Zato si žene, ki so te na križevem potu objokovale, spodbu-
jal k resnici in nepokvarjenosti. 

V: Jezus, spodbujaj vse v duhovnih poklicih, da bodo posredovali ves evan-
gelij in krščanski nauk, tudi zahtevnejše resnice in zapovedi, zahtevnost 
pa naj po tvojem zgledu združujejo z Božjim usmiljenjem, ki odmeva v 
tvojem naročilu: 

Vsi: Pojdi in popravi mojo Cerkev.
V: 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

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.
V: Gospod Jezus, že tretjič si se zgrudil pod težo naših grehov, tudi grehov 

tistih, ki so v duhovnih poklicih. Kljub klicu poklicani ostajajo slabotni in 
grešni ljudje. 

Vsi: Premalo se zavedamo, kako vsi poklicani potrebujejo naše molitve 
in žrtve ter dobre zglede. 

V: Cerkev je skrivnostno telo, v katerem skrbimo drug za drugega. Tudi od 
nas je odvisno, kako bodo poklicani vztrajali v prizadevanju za svetost in 
kako bodo slišali besede, ki jih ti vedno znova ponavljaš: 

Vsi: Pojdi in popravi mojo Cerkev.
V: Usmili se nas, o Gospod.
Vsi: Usmili se nas.

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

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.
V: Gospod Jezus, vzeli so ti še obleko in si jo z žrebanjem razdelili. S tem 

so te oropali 
človeškega dostojanstva in te do kraja ponižali. 

Vsi: Poklicanim večkrat jemljejo ali jemljemo čast z neupravičenim kriti-
ziranjem in ostrim nasprotovanjem ter obsojanjem.

V: Jezus, sam si napovedal preganjanje Cerkve, vendar si napovedal tudi 
to, da je peklenska vrata ne bodo premagala. Naj vsi, ki so v duhovnih 
poklicih zasramovani zaradi vere, zaslišijo pogumne in odločne besede, 
ki naj jim pomagajo vztrajati: 

Vsi: Pojdi in popravi mojo Cerkev.
V: 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 

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.
V: Gospod Jezus, iz ljubezni si dopustil, da so te pribili na križ. Na njem si 

nas spravil z Očetom in med seboj. 
Vsi: Vsi, ki so poklicani v duhovni poklic, naj iz ljubezni do tebe in ljudi 

vztrajajo. Tebe naj slavijo, vsem ljudem pa prinašajo tvoj blagoslov 
ter se tudi sami posvečujejo.

V: Jezus, pomagaj jim iz ljubezni do tebe in ljudi v popolni zvestobi vztrajati 
do konca, kakor si vztrajal ti. Naj zvesto živijo besede, ki so jih slišali na 
dan klica: 

Vsi: Pojdi in popravi mojo Cerkev.
V: Usmili se nas, o Gospod.
Vsi: Usmili se nas.

Na križu Bog visi in sveta teče kri,
za nas umira Bog, žalujte vse stvari. 

12. postaja: JEZUS UMRE NA KRIŽU 

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.
V: Gospod Jezus, v groznih mukah in zapuščenosti si umrl na križu ter tako 

dokončal življenjsko daritev za ves svet vseh časov. 
Vsi: Pošlji nam dovolj svetih duhovnih poklicev, ki se bodo iz ljubezni do 

tebe in do nas kakor ti darovali za naše zveličanje. 
V: Jezus naj nas spodbujajo k ljubezni do svete maše, do zakramentov, do 

Božje besede in nas vodijo v nebesa, kjer bomo nekoč skupaj z njimi 
videli, kako smo uresničevali tvoje besede: 

Vsi: Pojdi in popravi mojo Cerkev.
V: 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 POLOŽIJO MARIJI V NAROČJE

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.
V: Gospod Jezus, položili so te v Marijino naročje, kjer si bil že kot Dete v 

Betlehemu. Ona te je v moči Svetega Duha spočela in rodila, vzgojila ter 
s teboj trpela. Pri skrbi zate ji je pomagal zvesti in pravični sveti Jožef. 

Vsi: Dobri duhovni poklici prihajajo predvsem iz dobrih krščanskih dru-
žin, ki posnemajo kreposti Svete družine.

V: Jezus, prosimo te za plemenite krščanske družine, ki bodo duhovno 
živele iz zakramentov, Božje besede in molitve. V družini naj vlada prava 
krščanska ljubezen, da bo Jezus v njej stalno navzoč in se bodo slišale in 
uresničevale besede: 

Vsi: Pojdi in popravi mojo Cerkev.
V: Usmili se nas, o Gospod.
Vsi: Usmili se nas.

Bridko objokovan je Jezus v grob dejan,
o grešnik, moli ga, tvoj greh je zdaj opran.

14. postaja: JEZUSA POLOŽIJO V GROB

V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Vsi: Ker si s svojim križem svet odrešil.
V: Gospod Jezus, Jožef iz Arimateje in Nikodem sta poskrbela za tvoj po-

greb. Učenci so bili izgubljeni in razočarani. Tudi ljudje v duhovnih pokli-
cih pogosto doživljajo neuspehe in so v nevarnosti, da izgubijo pogum in 
zaupanje vate.

Vsi: Vemo, da ti v Cerkvi nenehno živiš in zanjo z ljubeznijo skrbiš.
V: Jezus, upadanje števila vernikov in duhovnih poklicev nam ne sme jema-

ti poguma, saj nas vedno znova opogumljaš z besedami, ko kličeš: 
Vsi: Pojdi in popravi mojo Cerkev.
V: 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

V: Gospod Jezus, zahvaljujemo se ti, da smo te smeli spremljati na tvojem 
križevem potu in prositi za duhovne poklice in njihovo svetost ter stano-
vitnost. 

Vsi: Ozri se na naše skromne molitve in pomnoži število duhovnih pokli-
cev! 

V: Še posebej se ozri na tiste, ki so v težavah ali so se celo popolnoma 
oddaljili od tebe in Cerkve. Naj jih tvoja ljubezen pritegne nazaj v Božji 
objem in v naročje matere Cerkve, kjer bodo slišali in udejanjali tvoj klic:

Vsi: Pojdi in popravi mojo Cerkev. Amen.
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