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Čas za molitev: 

Pesem:   Jesus Christ, ...     

 
 

A        Jezus, Ti v sveti evharistiji prebivaš med nami. 

Zahvaljujemo se Ti in Te molimo. 

Jezus naš Zveličar in Odrešenik. S Teboj smo združeni v Novi in Večni Zavezi. 

 

B          Pri vsaki sveti maši poslušamo tvojo oporoko: "Vzemite, jejte, to je moje telo." Nato je vzel  

             kelih, se zahvalil, jim ga dal in rekel: "Pijte iz njega vsi. To je namreč moja kri zaveze, ki se  

            preliva za mnoge v odpuščanje grehov."  Mt 26,26-28 

 

Pesem:  Adoramus te, ...   

 
 

A          Gospod Jezus Kristus!  

Ko živimo s Teboj v Zavezi ljubezni čutimo: 

V ljubezen smo poklicani! V ljubezni nas vodiš! Z ljubeznijo smo odrešeni! 

Tvoja ljubezen do nas nima meja. Daj da jo bomo nenehno spoznavali in odkrivali vsak dan. 

 

B  Jezus po poteh življenja hodimo s Teboj v Zavezi ljubezni. 

Če ti zaupamo, smo vedno mirni, tvoja bližina nas opogumlja.   

Ti si z nami kot kruh, od katerega živimo, kot resnica v katero verjamemo. 

Ti nas vodiš in podpiraš. Jezus, potrebujemo Te. 

 

Pesem:  Adoramus te, ...   

A         Jezus po poteh življenja hodimo s Teboj v Zavezi ljubezni. 

Pot nas vodi skozi svet, ki je poln vere, toda tudi poln temnih senc. 

Tema nas prestraši. Toda Ti hodiš vedno in povsod z nami. 

Ti si kakor svetla luč, ki prežene temo. Ti nam odpiraš oči in nam daješ spoznanje. 

Ti si moč, ki nas spreminja. Potrebujemo ure s Teboj preživete na gori Tabor.  

Jezus, dobro je da smo tukaj! 
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Pesem:  Adoramus te, ...   
 

B          Jezus, skupaj s Teboj živimo v Zavezi ljubezni s trpečimi brati in sestrami.  
 

Vsi:     Jezus, sprejmi jih! 
 

  Jezus, skupaj s Teboj živimo v Zavezi ljubezni z brati in sestrami dobre volje. Vsi:  Jezus, … 

Jezus, skupaj s Teboj živimo v Zavezi ljubezni z brati in sestrami, ki iščejo domovino.  

Jezus, skupaj s Teboj živimo v Zavezi ljubezni s člani naše družine in sorodniki. 

Jezus, skupaj s Teboj živimo v Zavezi ljubezni z vsemi, ki jih težko prenašamo. 

Jezus, skupaj s Teboj živimo v Zavezi ljubezni z vsemi, ki Te ne poznajo.  

Jezus, skupaj s Teboj živimo v Zavezi ljubezni z vsemi, ki Vate ne verujejo. 

Jezus, skupaj s Teboj živimo v Zavezi ljubezni z vsemi, ki so oddaljeni od Tebe. 

 

Pesem:    Adoramus te, ...   

A   Jezus, ko smo s Teboj v Zavezi ljubezni nas pošiljaš: 

 kot graditelje miru, 

             kot poslance pravičnosti, 

              kot priče Tvoje ljubezni, 

 kot ude Tvoje Cerkve. 

 

 Vsi:   Zaveza ljubezni je naš misijon! 

 

B         Jezus, Ti nas vodiš v Zavezo ljubezni z Bogom Očetom.  

Ti si nam ga razodel, kakor svojega Očeta "Kdor vidi mene, vidi Očeta."  

Jezus moli z nami: Oče naš, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi naj se Tvoja volja. 

 

A  Jezus, Ti nas vodiš v Zavezo ljubezni s Svetim Duhom. 

Ti si nam ga obljubil, kot moč iz višav. 

Daj, da bomo s Svetim Duhom živeli kot kristjani, pogumno in navdušeno 

 

B  Jezus, Ti nas vodiš v Zavezo ljubezni z Materjo Marijo. 

Od Tvoje smrti na križu, nam jo poklanjaš za Mater. Daj da bomo v Zavezi ljubezni z Njo  

našli pot k Tebi in se srečali s Teboj. 

 

Pesem:   Ubi caritas et amor, Ubi caritas, Deus ibi est. 

 

A         Jezus, s Tvojo in našo Materjo Te prosimo  

za Cerkev v Sloveniji in po celem svetu. 

Naj prejme moč vere in pravega krščanskega veselja po sveti Evharistiji. 

Podeli nam milost, da bomo v Zavezi ljubezni s Teboj 

Sodelovali pri graditvi boljšega pravičnejšega sveta. 

 

Pesem:   Ubi caritas et amor, Ubi caritas, Deus ibi est. 
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B  Gospod potrebni smo Tvoje ljubezni. 

Po Tvoji ljubezni vsi hrepenimo. 

Tvoja ljubezen nas spreminja. 

Ponovno in ponovno Te prosimo za Tvojo ljubezen. 

Ti veš, kako smo pogosto nemočni in majhni. 

Zato potrebujemo Tvojo dobrotljivost in usmiljenost. 

 

Pesem:   Misericordes … 

 

 
 

- Rožni venec Božjega usmiljenja 
 

Pesem:   Misericordes … 

 

 
 

- Vzkliki k Božjemu usmiljenju  

 
B  To niso litanije, temveč vzkliki Božjemu usmiljenju. Jezus je razodel sestri Faustini veliko moč 

teh vzklikov. ,,Božja ljubezen je cvet, usmiljenje pa sad tega cveta. Če kdo dvomi, naj bere te 

vzklike Božjemu usmiljenju in našel bo zaupanje!” 

Po vsakem prebranem vzkliku odgovorimo:  Jezus, zaupam Vate! 

Božje usmiljenje, nedoumljiva skrivnost Presvete Trojice!  Jezus, … 

Božje usmiljenje, izraz njegove največje moči! 

Božje usmiljenje, ki si se razodelo v stvarjenju nebeških duhov! 

Božje usmiljenje, ki si nas iz niča poklicalo v življenje! 

Božje usmiljenje, ki obsegaš ves svet! 

Božje usmiljenje, ki nam daješ nesmrtno življenje, 

Božje usmiljenje, ki nas varuješ zasluženih kazni, 

Božje usmiljenje, ki nas rešuješ bede greha, 

Božje usmiljenje, ki nam v Besedi, ki je postala človek, daješ opravičenje, 

Božje usmiljenje, ki se na nas izlivaš iz Kristusovih ran, 

Božje usmiljenje, ki izviraš iz Presvetega Srca Jezusovega, 

Božje usmiljenje, ki si nam dalo Presveto Devico Marijo za Mater usmiljenja , 

Božje usmiljenje, navzoče v postavitvi Cerkvi, ki obsega vesoljni svet, 

Božje usmiljenje, navzoče v postavitvi in delitvi svetih zakramentov, 

Božje usmiljenje, neomejeno v zakramentu krsta in pokore, 

Božje usmiljenje, neizmerno v zakramentu evharistije in duhovništva, 

Božje usmiljenje, ki si nas poklicalo k sveti veri, 

Božje usmiljenje, v spreobrnjenju grešnikov, 
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Božje usmiljenje, ki posvečuješ pravične, 

Božje usmiljenje, ki k popolnosti vodiš svete, 

Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim, 

Božje usmiljenje, tolažba in blagor vsem, ki so skesanega srca, 

Božje usmiljenje, upanje tistim, ki obupavajo, 

Božje usmiljenje, ki vedno in povsod spremljaš vse ljudi, 

Božje usmiljenje, ki nas napolnjuješ z milostjo, 

Božje usmiljenje, mir umirajočim, 

Božje usmiljenje, ki nas varuješ peklenskega ognja, 

Božje usmiljenje, ki lajšaš trpljenje dušam v vicah, 

Božje usmiljenje, ti veselje in neizmerna radost vseh svetih, 

Božje usmiljenje, neskončno v vseh skrivnostih vere, 

Božje usmiljenje, neizčrpni vir čudežev. 

Pesem:   Misericordes … 

 

 
 

A Gospod nas bo rešil naših preganjalcev   
 

Vsi: in iz rok vseh, ki nas sovražijo. (Lk 1,71) 

  

B Molimo:  Večni Bog, čigar usmiljenje je nedoumljivo in čigar zakladi dobrotljivosti 

neizčrpni, milostno poglej na nas in pomnoži v nas svoje usmiljenje, da v težkih trenutkih ne 

bomo obupavali in ne izgubljali poguma, marveč se z velikim zaupanjem izročili tvoji sveti 

volji, ki je ljubezen in usmiljenje samo. Amen  

 

Pesem: Blagoslovi Jezus pričujoče, … 

 

A Pripravimo srca na blagoslov!  

 

Evharistični blagoslov z najsvetejšim: 

 

 

Pesem:   Jesus Christ, ...   

 
 


