Molitvena ura pred Najsvetejšim
Molitev otrok in mladih
Pesmi:
- Jezus moj, ljubim te
- Sprejmi ta dar, Gospod (Darujem ti ljubezen)
- Ti si moj prijatelj
- Bodi hvaljen, o Gospod
- Vsa moja duša
Znamenja:
- Najsvetejše
- Misijonski križ
- Stopinje
Dejanja:
- izdelovanje stopinj, polaganje ob Jezusove stopinje
Besede:
- desetka žalostnega dela – misijonski rožni venec
Potek:
Jezusove stopinje: iz papirja izrezane stopinje, na njih zapisane besede iz
evangelija:
- Z Jezusove stopinje preberem ev odlomek, molitev desetke, pesem, stopinje
polagam pred božji grob
Potek molitvene ure
Pesem: Jezus moj, ljubim te
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Hvaljeno in češčeno naj vedno bo,
presveto Rešnje telo.
Zdaj in vekomaj.
Amen.
Pozdravne besede in krajša razlaga znamenj in poteka molitvene ure
Duhovnik prebere ev odlomek z Jezusove prve stopinje
Jezus obudi Jairovo hčer
(Mr 9,21-24; 9,35-43)
Ko se je Jezus prepeljal s čolnom spet na drugo stran, se je zbrala pri njem
velika množica. Bil je pri jezeru. Tedaj je prišel eden od predstojnikov shodnice,
Jaír po imenu. Ko ga je zagledal, je padel k njegovim nogam in ga zelo prosil,
rekoč: »Z mojo hčerko je zelo hudo. Pridi in položi roke nanjo, da ozdravi in
ostane pri življenju!« In odšel je z njim.
Ko je še govoril, so prišli od predstojnikove hiše in rekli Jaíru: »Tvoja hči je
umrla. Kaj še nadleguješ učitelja?« Jezus je slišal od strani, kaj so rekli, in je
dejal predstojniku shodnice: »Ne boj se, samó veruj!« In nikomur ni dovolil, da bi

šel z njim, razen Petru, Jakobu in Janezu, Jakobovemu bratu. Ko so prišli pred
predstojnikovo hišo, je videl vrvež in ljudi, ki so jokali in zelo žalovali. Vstopil je
in jim rekel: »Kaj se razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi.« In
posmehovali so se mu. On pa je vse odslovil in vzel s seboj očeta in mater deklice
ter tiste, ki so bili z njim, in stopil tja, kjer je bila deklica. Deklico je prijel za
roko in ji rekel: »Talíta kum,« kar v prevodu pomeni: »Deklica, rečem ti, vstani!«
Deklica je takoj vstala in hodila; imela je namreč dvanajst let. Od začudenja so
bili vsi iz sebe. On pa jim je strogo naročil, naj tega nihče ne izve, in je velel, naj
ji dajo jesti.
Tihota
Duhovnik stopinjo položi na tla pred oltar (kjer je izpostavljeno Najsvetejše)
Skupaj molimo desetko žalostnega dela RV
Očenaš …
Zdrava Marija …, ki je za nas krvavi pot potil
Sveta Marija …
Slava Očetu …
O, Jezus, odpusti nam naše grehe …
Hvaljeno in češčeno naj vedno bo,
presveto Rešnje telo.
Zdaj in vekomaj.
Amen.
Pesem: Sprejmi ta dar, Gospod (Darujem ti ljubezen)
Duhovnik prebere ev odlomek z Jezusove druge stopinje
Jezus obudi mladeniča iz Naima
(Lk 7,11-17)
Nato e je napotil v mesto, ki se imenuje Nain. Z njim so šli njegovi učenci in
velika množica. Prav tedaj, ko se je približal mestnim vratom, so nesli ven
mrliča, edinega sina matere, ki je bila vdova. Spremljala jo je precej velika
množica iz mesta. Ko jo je Gospod zagledal, se mu je zasmilila in ji je rekel: »Ne
jokaj!« Pristopil je in se dotaknil nosil. Tisti, ki so nosili, so se ustavili in rekel je:
»Mladenič, rečem ti: Vstani!« Mrtvi se je vzdignil in začel govoriti; in Jezus ga je
dal njegovi materi. Vse je obšel strah in slavili so Boga ter govorili: »Velik prerok
je vstal med nami« in »Bog je obiskal svoje ljudstvo.« Ta glas o njem se je razširil
po vsej Judeji in vsej okolici.
Tihota
Duhovnik stopinjo položi na tla pred oltar (kjer je izpostavljeno Najsvetejše)
Skupaj molimo desetko žalostnega dela RV
Očenaš …
Zdrava Marija …, ki je za nas bičan bil
Sveta Marija …
Slava Očetu …
O, Jezus, odpusti nam naše grehe …
Hvaljeno in češčeno naj vedno bo,
presveto Rešnje telo.

Zdaj in vekomaj.
Amen.
Pesem: Ti si moj prijatelj
Duhovnik prebere ev odlomek z Jezusove tretje stopinje
Jezus obudi Lazarja
(Jn 11,38-44)
Jezus je šel h grobu. Bila je to votlina in pred njo je bil prislonjen kamen. Jezus
je rekel: »Odstranite kamen!« Marta, sestra umrlega, mu je dejala: »Gospod, že
ima zadah, saj je četrti dan mrtev.« Jezus ji je rekel: »Ti mar nisem rekel, da boš
videla Božje veličastvo, če boš verovala?« Odstranili so torej kamen; Jezus pa je
vzdignil oči in rekel: »Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal. Jaz sem vedel, da
me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi
verovali, da si me ti poslal.« In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom:
»Lazar, pridi ven!« In umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povoji in
njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim je rekel: »Razvežite ga in pustite, naj
gre!«
Tihota
Duhovnik stopinjo položi na tla pred oltar (kjer je izpostavljeno Najsvetejše)
Pesem: Bodi hvaljen, o Gospod
Dejavnost otrok: vsak otrok iz papirja izreže dve stopinji. Na eno napiše, kaj je
Jezus delal ali povedal. Na drugo stopinjo napiše molitev: Jezus, s teboj želim iti v
življenje, ter pripiše svoje ime.
Delajo v tihoti, voditelj pomaga tistim,ki sami ne zmorejo
Polaganje stopinj ob Jezusove stopinje – počasi, zbrano, vsak posebej:
eden po eden pristopi, poklekne pred Najsvetejšim, prebere kaj je zapisal na
stopinjo, stopinje počasi položi k Jezusovi stopinji, poklekne in se vrne na svoje
mesto.
Ko končajo vsi pristopijo in se postavijo ob stopinje, ki so jih položili (v vrsto ob
stopinje na obe strani) in stoje obrnjeni proti Najsvetejšemu molijo desetko RV.
Očenaš …
Zdrava Marija …, ki je za nas s trnjem kronan bil
Sveta Marija …
Slava Očetu …
O, Jezus, odpusti nam naše grehe …
Hvaljeno in češčeno naj vedno bo,
presveto Rešnje telo.
Zdaj in vekomaj.
Amen.
Pesem: Vsa moja duša, Gospod prepeva

Pripravil: Lojze Kozar ml.

