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ČAŠČENJE NAJSVETEJŠEGA na 7. LETNEM SREČANJU  
 

I. ČAŠČENJE: - izpostavitev Najsvetejšega, 
 
Pesem:  V Najsvetejšem Jezus Tebe počastimo, … 
 

Vsi:  Biti ob Tebi, Jezus! To je čaščenje! 

A:     Mi verujemo, da si resnično navzoč v mali hostiji. Zato klečimo pred Teboj. 

B:     Tukaj smo, da bi Te pobožno častili, skupaj s Tvojo in našo Materjo Marijo. 

Vsi:  Vidimo le kruh, toda naša vera nam zagotavlja, da si Ti Jezus resnično tu. 

A:     Vsakomur izmed nas želiš biti istočasno popolnoma blizu. 

B:     Kako smo srečni Jezus, da smo tukaj skupaj s Teboj, da si Ti v sredi med nami.  

Vsi:  Ti si naš spremljevalec na vseh naših poteh, v preteklosti, danes in vekomaj. 

         Molimo Te in Te častimo! 
 
Pesem:  Laudate  omnes  gentes …  

                         Slavite vsi rodovi, slavite Jezusa … 
 

 
A:     Ti, v katerem  je  Očetova ljubezen postala vidna. 

         Ti, v katerem se je Očetova ljubezen učlovečila. 

         Ti, neskončno usmiljena Očetova ljubezen. 

         Ti, nedoumljivo velika Očetova ljubezen. 

         Ti, Očetova ljubezen, ki nikoli ne mine. 

Vsi:  Molimo Te in Te častimo! 
 
Pesem:  Laudate  omnes  gentes … 
 

B:      Ti si z nami v vseh okoliščinah. Nate Jezus se lahko vedno zanesemo. V  sreči in  

          veselju, v strahu in skrbeh, ko žalujemo in smo osamljeni, ko nas teži krivda  in    

          pritiska neuspeh. Vedno si tu, vedno smemo priti k Tebi, vedno se lahko s Teboj 

          pogovorimo. Vedno  lahko  računamo  na  Tvoje  usmiljenje,  vedno nam podarjaš  

          nov začetek.  

Vsi:  Molimo Te in Te častimo! 
 
Pesem:  Laudate  omnes  gentes … 
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A:     „K goram dvigam svoj pogled,  

         od tam namreč prejemam pomoč. 

         Pomoč mi prihaja od Gospoda, 

         Kajti On je usmiljen. 

         Četudi zaidemo, nas On poišče, 

         saj nas želi vzeti v naročje. 

         S svojimi ranami, zdravi naše rane. 

         Tako lahko dihamo novo življenje.”   

               Pesem svetovnega srečanja  mladih leta 2016 

Vsi:  Jezus, Ti si nas učil, naj bomo potrpežljivi in usmiljeni, kakor Oče v nebesih. 

B:     „Gospod Jezus Kristus, s Teboj se srečujemo v presvetem zakramentu. Prav tako  

         pa se srečujemo s Teboj, kadar dajemo lačnim jesti in napajamo žejne.   

         Kadar oblačimo nage in sprejemamo tujce, kadar negujemo bolne in obiskujemo   

         zapornike, kadar dostojno pokopavamo mrtve.” 

               Molitev škofije Augsburg za leto usmiljenja 

A:     „V Tebi Jezus, spoznavamo obličje Večnega Očeta, ko neuke poučujemo,  

         dvomljivcem svetujemo, žalujoče tolažimo, grešnike vzpodbujamo h kesanju,        

         odpuščamo tistim, ki nas razžalijo, prenašamo tiste, ki so nam v breme in za 

         vse ljudi molimo. 

B:     Odpri Gospod naše oči, da bomo zaznavali Tvojo prisotnost, 

         da bomo v bližnjem prepoznali Tebe. 

         Odpri naša srca, 

         da bomo lajšali stisko 

         in dajali ljudem tisto, kar za življenje najbolj potrebujejo: 

         trenutek Tvoje ljubezni. 

A:     Daj, da se bo iskra Tvoje usmiljene ljubezni,  

         ki si jo zanetil v nas, razplamtela v ogenj,  

         ki bo spreminjal srca in prenavljal zemljino obličje.” 

           Molitev v okviru priprav za svetovno srečanje mladih 

Pesem:   Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat  
Kristus zmaga, Kristus kraljuje, Kristus, Kristus vlada 

B:     Gospod, Ti si navzoč v podobi kruha, v katerem se nam podarjaš.                                                            

Vsi:  Zahvaljujemo se Ti in Te častimo!     
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 A:    Navzoč si s svojim trpljenjem, ki si ga prestal za nas. 

Vsi:  Zahvaljujemo se Ti in Te častimo!     

B:      Navzoč si s svojo besedo - svojim Veselim sporočilom, ki si nam ga oznanil. 

Vsi:  Zahvaljujemo se Ti in Te častimo!     

Pesem:   Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat 

A:     Kakor eden izmed nas si navzoč s svojim življenjem, ki si ga delil z nami. 

Vsi:  Zahvaljujemo se Ti in Te častimo!     

B:     Navzoč si s svojim Svetim Duhom, s katerim želiš obnoviti obličje zemlje. 

Vsi:  Zahvaljujemo se Ti in Te častimo!     

A:     Prisoten si s svojo ljubeznijo, s katero nas želiš vsak dan znova objeti. 

Vsi:  Zahvaljujemo se Ti in Te častimo!     

Pesem:   Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat 

B:     Ti sam si rekel o sebi: Kdor je videl mene je videl Očeta. 

Vsi:  Zahvaljujemo se Ti in Te častimo!     

A:     Med nami si navzoč  kot Bog in človek. 

Vsi:  Zahvaljujemo se Ti in Te častimo!     

B:     Navzoč  si v vsakem trenutku našega bivanja, naj Te zaznavamo ali ne.  Navzoč 

         Si kadar mislimo Nate ali če ne mislimo Nate,  če verujemo Vate ali ne. 

Vsi:  Zahvaljujemo se Ti in Te častimo!     

Pesem:  Confitemini  Domino 
                                                 Zaupam Gospodu, ker je dober. Zaupam Gospodu, aleluja. 

Vsi:  Živimo med strahom in upanjem. Radi bi bili srečni in poznali smisel našega 

         bivanja. Kadar nas mučijo dvomi in razočaranja, takrat Gospod naj bo Tvoja 

         ljubezen še močnejša. 
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A:     Živimo  med  strahom  in  upanjem.  Radi  bi nenehno zmagovali  in   uresničevali  

         zastavljene  cilje.  Pri  tem  izgubljamo   orientacijo  in   brezciljno  tavamo.   Takrat 

         Gospod,  naj  nas  usmerja Tvoja ljubezen. 

Pesem:   Confitemini  Domino 

B:     Živimo med strahom in upanjem. Radi bi varovali in ohranjali tvoje čudovito 

         Stvarstvo, ko se okrog nas bohotita razsipnost in uničevanje okolja. Gospod, naj  

         takrat v Tvoji ljubezni udejanjamo vsaj majhna dela v nevsiljivi skromnosti in v 

         spoštljivem odnosu do narave. 

A:     Živimo med strahom in upanjem. Hrepenimo po boljšem svetu in novem  

         Človeku, medtem ko revščina, nasilje in egoizem razdvajajo ljudi in narode.  

         Gospod, naj takrat Tvoja ljubezen spreminja srca, da bo v njih več dobrote. 

B:     Živimo med strahom in upanjem. Dan za dnem moramo sprejemati  male in  

         velike odločitve. Zaradi tega smo v nevarnosti, da postanemo neobčutljivi, da 

         pustimo stvarem, da tečejo svojo pot brez cilja. Ko nam postaja vseeno, kaj se  

         dogaja, takrat Gospod naj nas Tvoja ljubezen vzpodbudi k prvotni gorečnosti. 

A:     Našim družinam želimo nuditi vse. Hkrati želimo vršiti velika dela in uživati  

         čim večji ugled. To povzroča v nas napetost, da živimo nenehno med strahom  

         in upanjem. Hkrati ugotavljamo svojo nemoč, ko opažamo svoje napake, ko 

         spoznavamo kako se zmanjšujejo naše sposobnosti in peša naše zdravje.  

         Gospod, takrat naj začutimo kako smo v Tvoji ljubezni dragoceni in vredni vsega   

         dostojanstva. 
 

Vsi:  Živimo med strahom in upanjem. Radi bi bili srečni in poznali smisel našega 
         bivanja. Kadar nas mučijo dvomi in razočaranja, takrat Gospod naj bo Tvoja 

         ljubezen še močnejša. 

-  minuta tihe osebne molitve - 

Pesem:   Confitemini  Domino 

B:     Gospod Jezus Kristus:  „Prečisti  vir  miru  si  Ti Gospod, 
                                                  Si  vez,  ki  ljudstva  vsa  združuje, 
                                                  Si  moč  ki  srd  in  kreg  zmaguje, 
                                                  Si  luč,  ki  sveti nam in nas ogreje.”   Jožef Kentenich   

A:     Jezus, skupaj s Tvojo in našo Materjo Marijo kličemo k Tebi. Pokaži nam kakšno  

         je naše poslanstvo pri prenovi Cerkve, našega naroda in vsega sveta. 

Vsi:  „Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj!” 

B:     Pokaži nam, kakšno je naše poslanstvo za še večjo podporo in zaščito Zakonske   

         zveze moža, žene in otrok. 

Vsi:  „Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj!” 

A:     Pokaži nam, kakšno je naše poslanstvo za večje in boj vsestransko sodelovanje  

         med  ljudstvi in kulturami. 
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Vsi:   „Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj!” 

B:     Pokaži nam, kakšno je naše poslanstvo pri delu za mir in pravičnost. 

Vsi:  „Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj!” 

A:     Pokaži nam, kakšno poslanstvo imamo kot starši in stari starši in kaj naj storimo 
         za boljše  sporazumevanje med generacijami. 

Vsi:  „Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj!” 

B:      Pokaži nam, kakšno je naše poslanstvo pri lajšanju skrbi in eksistencialnih stisk   
         tolikšnega števila ljudi. 

Vsi:   „Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj!” 

A:     Pokaži nam, kakšno je naše poslanstvo za mlado generacijo, ki je naša bodočnost. 

Vsi:  „Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj!” 

B:      Pokaži nam, kakšno je naše poslanstvo za spoštovanje in zaščito človeškega  
         dostojanstva v vseh obdobjih življenja in ob smrti. 

Vsi:  „Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj!” 

A:     Pokaži nam kako z besedo, dejanji in življenjem drugim posredovati veselo vest,  
         da si Ti naš Gospod, Bog življenja, ki Te morejo srečati in videti v ljudeh. 

Vsi:  „Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj!” 

B:     Pokaži nam, kakšno je naše poslanstvo pri odgovornem ravnanju s stvarstvom, 
         ki nam je zaupano. 

Vsi:  „Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj!” 

A:     Molimo k Bogu Stvarniku, našemu Očetu, kakor si nas naučil Ti, Jezus: 

Vsi:  Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, … 

B:     Gospod Jezus Kristus, v trenutkih tišine želimo prinašati pred Te, naše osebne 
         molitve in prošnje. 

-  minuta tihe osebne molitve - 

Pesem:  Dvigni Jezus roke svoje, … 

-  blagoslov z Najsvetejšim in prenos Najsvetejšega brez monštrance, nazaj v tabernakelj - 

Pesem:  Veš o Marija moje veselje, … 

 

    


