Slavljen bodi Gospod iz dneva v dan!
Molitvena ura za silvestrovo1
Avtor: šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja
Uvodna pesem: Prišla je lepa sveta noč (Slavimo Gospoda - SG - 53).
Uvod: »Pridite k meni vsi …« (Mt 11,28–30)
*kratka tišina*
Veseli del rožnega venca s posebnimi nameni – namesto Slava Očetu lahko pojemo:
Oče, slavim te, dajem ti življenje, ljubim tebe.
Jezus, slavim te …
Sveti Duh, slavim te …
Skrivnosti:
1. … ki si ga, Devica, v pokorščini Božji volji od Svetega Duha spočela;
2. … ki si ga, Devica, polna ljubezni do bližnjega, ob obiskovanju Elizabete nosila;
3. … ki si ga, Devica, vsa čista in ponižna, za nas in za naše odrešenje rodila;
4. … ki si ga, Devica, za odrešenje sveta Bogu v templju darovala;
5. … ki si ga, Devica, v imenu vseh mater, ki so v strahu za svoje otroke, v templju
našla.
Pesem: Pridi, pridi, Sveti Duh (Vsi zapojmo Gospodu I. 114) ali podobno pesem.
Uvod v razmišljanje ob evangeliju:
V spomin si prikličem čase, ko je Jezus ljudem rekel: »Pridite!«
Predstavljam si, da slišim besedo, ki je danes namenjena meni, in ji odgovarjam.
Ko sta dva Jezusova učenca vprašala Jezusa, kje živi, jima je dejal: »Pridita in poglejta!«
Tudi mene vabi, da stopim na pot z njim.
Skupaj se ozrem na prehojeno pot. V duhu se ozrem v preteklost.
Vidim dva para stopinj,
zdaj daljši, zdaj krajši korak.
Na nekaterih odsekih je par stopinj izginil. Ostaja samo en par.
Čudim se.
Pomislim in se spomnim, da so to odseki stiske, trpljenja, nelagodja.
Ozrem se k sopotniku.:
»Gospod, zakaj si me zapustil, ko mi je bilo najbolj hudo?«
Prijazno me pogleda in pravi:
»Poglej bolje. Tisti par stopinj, ki jih vidiš, to so moji koraki.
Ko ti je bilo najbolj hudo, sem te nosil.
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Začnemo pri zaprtem tabernaklju

Podaj mi roko, sedaj lahko hodiva skupaj!«
V sebi obudim hvaležnost in odgovorim:
»Hvala, Gospod, tvoja roka je zame najlepši dar!«
Bralec prebere evangeljski odlomek Lk 24,13–35:
In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala v vas, ki se imenuje Emavs in je šestdeset
stadijev oddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo.
Duhovnik ali diakon odpre tabernakelj – nekoliko tišine, nato bralec bere naprej:
In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima.
Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je: »O kakšnih rečeh se
pogovarjata med potjo?« Žalostna sta obstala in eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleopa, mu
je odgovoril: »Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni?« »Kaj neki?«
je rekel. Dejala sta: »Kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v
dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom; kako so ga naši véliki duhovniki in poglavarji
izročili v smrtno obsodbo in ga križali. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo odkupil Izrael. Vrh
vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih
žena iz naših vrst. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega telesa, so se vrnile
in pripovedovale, da so imele celó videnje angelov, ki so dejali, da živi. Nekateri izmed naših so
šli h grobu in so našli vse takó, kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli.« In on jima je
rekel: »O nespametna in počasna v srcu za verovanje vsega, kar so povedali preroki! Mar ni
bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo?« Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi
preroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh Pismih.
Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre
dalje. Silila sta ga in govorila: »Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil.« In
vstopil je, da bi ostal pri njiju. Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil
in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju.
*daljša tišina*
Voditelj nato povabi k izražanju zahval, prošenj, izročitev. Po vsaki peti pojemo:
Hvala, Jezus…
Ti nas ljubiš, hvala, Jezus…
Bralec bere naprej:
In rekla sta drug drugemu: »Ali ni najino srce gorelo v naju, ko nama je po poti govoril in
odpiral Pisma?« Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem ter našla zbrane enajstere in
tiste, ki so bili z njimi. Govorili so, da je bil Gospod resnično obujen in se prikazal Simonu. Tudi
ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju
kruha.
*krajša tišina*
Voditelj moli litanije imena Jezusovega:

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
Jezus, Očetov dar – usmili se nas
Jezus, Marijin sin
Jezus, naš Bog
Jezus, rojen zaradi našega zveličanja
Jezus, osvoboditelj človeka
Jezus, odrešenik sveta
Jezus, sveti od Boga
Jezus, učitelj resnice
Jezus, oznanjevalec vesele novice
Jezus, obličje Božjega usmiljenja
Jezus, pot k Očetu
Jezus, Bog z nami
Jezus, hrepenenje Cerkve
Jezus, beseda življenja
Jezus, beseda, ki rešuje
Jezus, pot in vrata k odrešenju
Jezus, vstajenje in življenje
Jezus, zarja novega človeka
Jezus, dan, ki nima konca
Jezus, luč, ki premaguje temo
Jezus, človekova usoda
Jezus, naše upanje
Jezus, naše življenje
Jezus, naš mir in sprava
Jezus, naš brat in prijatelj
Jezus, naša pot in cilj
Jezus, naš vzornik
Jezus, blag do grešnikov

Jezus, zdravje bolnikov
Jezus, solidaren z ubogimi
Jezus, opora slabotnim
Jezus, tolažba trpečim
Jezus, obramba razžaljenih
Jezus, sprejetje obrobnih
Jezus, pravica zatiranih
Jezus, edini pravični
Jezus krotki in ponižni
Jezus, mož bolečin
Jezus, zmagovalec smrti
Jezus, živi in prihajajoči
Jezus, večno veselje
Jezus, Bog miru
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.
Jezus, začetek in konec človeka,
spreobrni naša srca k sebi,
da zapustimo zmotna pota
in sledimo tvojim stopinjam
na poti, ki vodi v življenje.
Daj, da bomo zvesti krstnim obljubam
dosledno živeli svojo vero,
vneto pričevali za tvojo besedo,
da bo v vsaki družini in v naši domovini
zasijala oživljajoča luč evangelija.
To prosimo tebe, Jezus, ki z Očetom in Svetim Duhom
živiš in nas ljubiš vekomaj. Amen.
Pesem: In povedat so prišli (SG 44).

