
MOLITEV V DUH ASSISIJA, 27. marec 2018 

 

Pesem: MOGOČNO SE DVIGNI 

1. Mogočno se dvigni nam spev iz srca, v pozdrav Rešeniku, Vladarju sveta! 

Kristus kraljuj, Kristus zmaguj! V hostiji sveti nam gospoduj! 

2. Darujemo vdano ti svoje srce, dejanja, besede, vse misli želje.  

Kristus kraljuj, Kristus zmaguj! V hostiji sveti nam gospoduj! 

3. Poživi nam vero v presveto skrivnost, večerje nebeške, vseh svetih radost. 

Kristus kraljuj, Kristus zmaguj! V hostiji sveti nam gospoduj! 

4. Utrdi, Zveličar nam upanje zdaj, po Rešnjem telesu obetaš nam raj. 

Kristus kraljuj, Kristus zmaguj! V hostiji sveti nam gospoduj! 

5. Ljubezen gorečo nam v srcih vžgi, do hostije bele, do Rešnje krvi.  

Kristus kraljuj, Kristus zmaguj! V hostiji sveti nam gospoduj! 

 

SPREJMI  ME V SVOJO SLAVO   (Frančiškovo molitveno bogoslužje Gospodovega trpljenja) 

O vsi, ki greste mimo po poti, 

 premislite, ustavite se in poglejte,  

ali je katera bolečina kakor moja bolečina. 

Zakaj obdali so me kakor množica psov:  

drhal hudobnežev me je obdala. 

Preiskovali so me in me pregledovali;  

razdelili so si moja oblačila  

in za mojo suknjo so žrebali. 

Prebodli so mi roke in noge,  

prešteli so vse moje kosti. 

Odprli so zoper mene svoja usta:  

kakor grabežljiv in rjoveč lev. 

Kakor voda sem se razlil,  

vse moje kosti so se razklenile. 

Moje srce je postalo kakor raztopljen vosek  

sredi mojega telesa. 

Posušila se je moja moč kakor črepinja,  

jezik mi je prilepljen v goltancu. 

V jed so mi dali žolča,  

v moji žeji so me napajali s kisom. 

V smrtni prah so me privedli  

in so dodali rane k bolečini mojih ran. 

Umrl sem in vstal  

in moj najsvetejši Oče  

me je sprejel v slavo. 
 

Sveti Oče, 

držal si me za desnico, 

vodil si me po svoji volji 

in me sprejel s slavo. 

Kaj mi je shranjeno v nebesih  

in kaj sem zase prosil na zemlji od tebe? 

Poglejte, poglejte, da sem jaz Bog,  

govori Gospod:  

vzvišen med narodi, vzvišen na zemlji. 
Blagoslovljen Gospod, Bog Izraelov,  

ki rešuje duše svojih služabnikov  

s svojo lastno najsvetejšo krvjo:  

ne grešijo tisti, ki upajo vanj. 

In vemo, da pride:  

pride sodit s pravičnostjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IZ OČI V OČI (br. Ignacio Larrañaga) 

Gospod mojega življenja, 

naj ostanem dan za dnem pred teboj 

iz oči v oči, 

Gospod vseh svetov. 

S sklenjenimi rokami bom pred teboj, 

Gospod vseh svetov 

iz oči v oči. 

V tem svetu, ki je tvoj,  

bom ostal pred teboj 

sredi naporov, 

sredi hrupa in boja, 

sredi nemirne množice 

iz oči v oči. 

In ko bo moja naloga  

na tem svetu končana,  

se bom sam in molče 

ustavil pred teboj,  

kralj kraljev, 

iz oči v oči. Amen. 

 

Pesem: GLEDAM TELO 

Gledam telo, razpeto na križ,  

iz ran še teče, teče kri. 

 

Gledam obraz, ljubeznivo zre na nas ljudi,  

iz ran še teče, teče kri. 

 

Gledam srce, stokrat prebodeno za nas, 

iz ran še teče, teče kri.

 


