Nevidna nevarnost
zahteva
nevidno pomoč

molitvena ura
za čas bolezni in preizkušenj
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+ V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Pesem
Usmiljeni Jezus, ozri se na me, iskreno se dvigajo k tebi želje.
Naj ljubim srčno le tebe samo, ki svoje razkrivaš Srce mi lepo.
Če joka sirota, tolažbo deliš, za ovco zgubljeno pa sam se
solziš. Naj ljubim gorko le tebe samo, usmiljen me dvigni na
ramo svojo.
Ko v družbo nebeško boš srca jemal, boš zvesto ljubezen
najvišje dejal. Saj ljubim zvesto le tebe samo, o sprejmi me k
sebi v veselo nebo.
Nebeški Oče, nate naslavljam današnjo molitev in prošnjo. Tebe častim, Tebe slavim, Tebe
pomoči prosim, kajti samo Ti mi lahko pomagaš, saj si Ti moj ljubljeni Oče. Glej zadela nas je
huda nesreča, bolečina in strah naraščata, ne vem več, kaj bi storil, kam bi se skril, kam bi
ubežal, da bi bilo to gorje čimprej za mano.
Gospod pa me v moji bolečini in strahu tolaži: »Jaz sem
Gospod, tvoj Bog, ki te držim za desnico in ti
pravim: »Ne boj se, jaz ti bom pomagal. Ne boj se,
o Jakob, črviček, krdelce Izraelo vo, jaz ti bom
pomagal, govori G ospod, Sveti Izraelov je tvoj
odkupitelj«. (Iz 41,13-14) Torej ne bom se bal in ne bom
trepetal, ker je moj Bog vedno z menoj.
Pomagaj mi Gospod, pomagaj mi, sam si ne morem, pa tudi ne znam. Kako naj se ne bojim,
kako naj ne trepečem, ko pa nad nas prihaja huda nadloga kužne bolezni. Ne vidiš jo, a te vseeno
prizadene, ne čutiš jo, a te vseeno lahko umori. Gospod, kako naj se ne bojim, kako naj ne
trepečem. Kje je ta tvoja moč, kje je ta tvoja pomoč.
Gospod pa mi pravi: ozri se na mojega služabnika
svetega Roka. V njem je moča moč, v njem je moja
pomoč. Prvi udarec je doživel, ko so mu umrli starši,
a v zaupanju je odšel na romanje v Rim, da bi se našel
in našel se je, ko je v kužni bolezni, ki je takrat
razsajala, ljudje ozdravljal z znamenjem križa. To
uspe samo tistemu, ki veruje v moč križa. Drugi
udarec je doživel, ko je še sam zbolel, ter se zavržen
od vseh zatekel v osamljeno kočo. Kuža mu j e
prinašal vsak dan kruha in sprejel ga je zaradi svoje
ponižne vere v Božjo previdnost. Tretji udarec je
doživel, ko se je vrnil v domači kr aj in ga bližnji niso
prepoznali, ter ga vtaknili v ječo. Tudi čas ječe je
preživel v veri, da bo od Boga prejel pošteno plačilo.
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Kakor sveti Rok izročam v Gospodove roke svojo dušo, v Gospodove roke svojo usodo.
Zaupam v Boga, da me bo uslišal, zaupam, da me bo obvaroval in četudi me zadene huda
nadloga, vem, mi bo sveti Rok stal ob strani in zame prosil nebeškega Očeta.
Sveti Rok, prosi za nas!
Pesem
O Srce božje, slišim tvoj glas, iz hiše svete k sebi vabiš nas.
Glej, Srce sveto za nas krvavi, ogenj v njem plameni. Slava
tebi, o Rešitelj moj, križ nositi hočem za teboj. Jezus premili,
bodi pri nas zdaj in poslednji čas.
Tebi živeti srčno želim, zate, o Jezus, vdano naj trpim. Srce
presveto, umiri me ti, v boju mi daj moči. Slava tebi ...
Tedaj so prišli in k njemu prinesli hromega, ki so
ga štirje nosili. Ker ga zaradi množice niso mogli
prinesti predenj, so nad mestom, kjer je bil, odkrili
streho; naredili so odprtino in spustili postel jo, na
kateri je ležal hromi. Ko je Jezus videl njihovo
vero, je rekel hromemu: »Otrok, odpuščeni so ti
grehi! (Mr 2,3-5)
Občudujem pogum in požrtvovalnost vseh tistih, ki v teh dneh ogrožajo svoje življenje, za
življenje bližnjega. Tudi zanje te prosim Gospod. V času Tvojega zemeljskega življenja, so
nekateri odkrili celo streho, da so bolnega prinesli pred Teboj. Sprejmi torej ta čas, ki ga
namenjam molitvi, da bodo zdravstveni delavci imeli dovolj časa za ukrepanje, sprejmi mojo
odpoved, da bomo zdravstveni delavci pridobili. Meni odvzemi, česar imam preveč in podari
zdravstvenim delavcem, da bo njihovo delo lažje in blagoslovljeno, srečno in uspešno. Gospod,
blagoslovi vse zdravstvene delavce, ki so v teh dneh resnično preizkušani.
Gospod Jezus. Na svetu nimaš drugega telesa,
razen našega. Nimaš rok, razen naših. Nimaš nog,
razen naših. Naše so oči, preko katerih Tvoje
usmiljenje gleda ta svet. Naše so noge, preko
katerih danes še vedno lahko hodiš in delaš dobro.
Naše so roke, preko katerih še danes blagoslavljaš
ljudi. Blagoslovi naše srce in naše telo, da bomo
blagoslov za druge. (sv. Terezija Avilska)

Gospod, hvala za zdravstvene delavce, za policiste in vojake in vse ljudi dobre volje, ki v teh
časih in trenutkih delajo preko svojih zmožnostih. V njihovem življenju in telesu si danes
prisoten na svetu. Preko njihovih rok nam pomagaš, preko njihovih rok na prihajaš naproti,
preko njihovih očeh nas usmiljeno gledaš. Preko njihovih nog danes hodiš in delaš dobro. Zato
se ti moje ustnice danes zahvaljujejo za vse kar dobro storiš preko njih. Hvala ti Gospod, varuj
in blagoslovi njih in njihove domače, ki zaradi skrbi za njih še bolj trpijo.
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Sveti Rok, prosi za nas!
Sveti Kozma in Damjan, prosita za nas!

Pesem
V nebesih sem doma, to oznanjujeta, mi zemlja in nebo in
vsaka stvar lepo.
V nebesih sem doma, od tega ne sveta, nebes se veselim, tja
priti si želim.
V nebesih sem doma, kjer družba angelska se večno vesele,
si mene tja žele.
V nebesih sem doma, tam Jezus krono da, tam je moj pravi
dom, tam večno srečen bom.

Jezus je hodil po vsej Galileji,
učil po njih shodnicah in oznanjal evangelij
kraljestva.
Ozdravljal je vsakršno boleze n
in vsakršno slabost med ljudstvom.
Glas o njem se je razširil po vsej Siriji:
prinesli so k njemu vse bolnike
z različnimi boleznimi in mukami,
obsedene in mesečne in mrtvoudne, in jih je
ozdravil. (Mt 4,23-24)
Danes Gospod, pred Tvoje obličje prinašam vse bolne, ki so zboleli zaradi kužne bolezni. Sami
ne morejo priti, zato jih prinašam k tebi. Nekatere poznam, nekatere ne. Danes ležijo bo
bolnicah, v karanteni, sami in osamljeni. Ne tare jih samo bolezen, tare jih malodušje, tare jih
strah in trepet pred prihodnostjo. Njihovi domači skupaj z njimi trpijo in z njimi trpim tudi jaz.
Kaj naj povrnem Gospodu za vse dobro, kar mi je
storil? Kelih zveličanja bom dvignil. In kakšen je
ta kelih? To je grenki in zdravilni kelih trpljenja.
Če bi ga prej ne bil pil zdravnik, bi se ga tudi
bolnik ne upal dotakniti. Ta kelih je pil Gospod.
To povedo Kristusove besede : Oče, ako je
mogoče, naj gre ta kelih mimo mene. (sv.
Avguštin)
Niso vsi kot Ti Gospod, niso vsi svetniki, niso vsi junaki, zato olajšaj prosim grenak kelih
trpljenja, vsem tistim, ki so na tam, da obupajo. Ti si ga spil, ker si Božji Sin, pomagaj ga spiti
tudi tistim, ki so po tebi postali Božji otroci.
Vem, za tvojo skrb in vem za tvoj e želje, zato ti
danes predstavljam še enega junaka nebeškega
kraljestva, svetega Kamila de Lellisa . Žar
ljubezni do bližnjega, posebno bolnega, ga je tako
razvnemal, da se je ob pogledu nanje ves raznežil.
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Srce se mu je razlilo, tako da je enostavno
pozabil, na vse zemeljske prijetnosti, na vse
ugodnosti. Najrajši bi prevzel vse n jihove
bolezni, vsako trpljenje, da bi jim olajšal
bolečine, jih rešil bolezni.
Gospod, danes se bom za trenutek odtegnil od ugodnosti in zemeljskih prijetnosti, zato, da bo
bolnikom bolje in da bodo ozdraveli. Sprejmi mojo današnjo telesno pokoro, da bodo bolni
ozdraveli in da zdravi ne bodo oboleli.
Sveti Rok, prosi za nas!
Sveti Kozma in Damijan, prosita za nas!
Sveti Kamil de Lellis, prosi za nas!
Pesem
Veš, o Marija, moje veselje? Veš moje želje? Ljubil bi te!
Zmeraj pri tebi hotel bi stati, ljubljena Mati, spomni se me!
Kaj pa ti hočeš, moja Kraljica, sladka Devica, da ti podam?
Drugega nimam, srce mi vzemi, z nadami vsemi tebi ga dam!
Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel
nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se
bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji
Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je
spočela sina v starosti; in to j e šesti mesec njej,
ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni
nič nemogoče.« Marija pa je rekla: »Glej,
Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji
besedi!« In angel je šel od nje. (Lk 1,35-37)
Marija, Božja mati, Marija naša velika priprošnjica, Marija naša pomočnica. Pomagaj nam
sprejeti Božjo voljo, pomagaj nam prijeti za grenak kelih in ga spiti. Pomagaj nam, da bodo
bolni ozdraveli in da zdravi ne bodo oboleli.

Marija bolje od nas razumeva, kaj je Bog, kaj
duša, kaj greh, kaj večno zveličanje ali večno
pogubljenje. Da se poveliča Bog, da se uničijo
posledice greha, da se za večnost reši izgubljeni
človeški
rod,
je
privolila
postati
mati
Zveličarjeva, privolila je, da se njen sin žrtvuje,
da trpi in umre, pripravljena je bila, da se sama z
njim žrtvuje, da z njim trpi in umre. Kako vroče
mora torej hrepeneti, da vse to ne bo zastonj! Ker
nam bo pa Jezusovo in njeno trpljenje le tedaj
koristno, ako se oklenemo Jezusa, ako se mu
podvržemo, ako torej on kraljuje v nas, ali ne bo
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Devica in mati Marija ne samo želela, ampak tudi
rada vse mogoče storila, da se v naših srcih zares
ustanovi
Jezusovo
kraljestvo?
(Anton
Bonaventura Jeglič)
Pozdravljena Kraljica, mati usmiljenja, življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena! K tebi
vpijemo izgnani Evini otroci; k tebi vzdihujemo žalostni in objokani v tej solzni dolini. Obrni
torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa,
blagoslovljen sad svojega telesa. O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija.
Sveti učeniki trdijo, da Gospod vse stori, kar
Marija zaželi, da mu je njena želja zapoved. Iz
tega sledi, da je ona vsem ogočna po priprošnji,
kakor je Gospod Jezus vsemogočen po naravi, če
se torej ona, vsemogočna božja Mati, zavzame za
nas, nam bo lahko izprosila najbolj uspešnih
milosti, kakor sprevidi, da so nam potrebne.
(Anton Bonaventura Jeglič)
Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica. Ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah,
temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša Gospa, naša
srednica, naša besednica. S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu
nas izroči. Amen.
Glede omenjene pomoči se moremo popolnoma
zanesti na Devico in mater Marijo. Saj mnogi
sveti učeniki trdijo, da je Marija zakladnica vseh
milosti in vseh Jezusovih zaslug, da moremo vse
potrebne milosti dobiti od nje. Ona nam je dala
Gospoda Jezusa, ona je privolila v njegovo
trpljenje in smrt, da, ona je hotela z njim biti na
križu, z njim umreti, vse je v srcu trpela, kar je
Gospod Jezus trpel na telesu, prav iz vse duše je
sodelovala z njim za naše odrešenje. Zato je
Gospod Bog položil naše odrešenje v njene roke
in ji podelil omenjene prednosti. Zaup ajmo torej,
naša Mati nas ne bo zapustila, naša Mati bo
storila vse, samo da nas pripelje k Bogu in
Gospodu Jezusu . (Anton Bonaventura Jeglič)
Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki
je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal. S tem
zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in Mati; k tebi pridem in pred teboj vzdihujoč grešnik
stojim. Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, mojih besed, temveč jih milostno poslušaj in usliši.
Amen.
Sveta Božja Mati Marija, prosi za nas!
Sveti Rok, prosi za nas!
Sveti Kozma in Damijan, prosita za nas!
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Sveti Kamil de Lellis, prosi za nas!

+ Božja pomoč, ostani vedno pri nas! Amen.
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