
Spodbuda Duh Assisija 
(27. v mesecu, maj 2016)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Pesem:  
Pozdravljena, Mati dobrega sveta (SG 201); 1. in 2. kitica 
 
 

2. Premišljevanje Božje besede:  
 

Marija obišče Elizabeto  
 
39 Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem. 
40 Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. 41 Ko je Elizabeta zaslišala Marijin 
pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna Svetega Duha 
42 in je na ves glas vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad 
tvojega telesa! 43 Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? 44 Glej, ko je 
prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od radosti zganilo. 
45 Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!« 46 In Marija je rekla:  
»Moja duša poveličuje Gospoda  
47 in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku,  
48 kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice.  
Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi,  
49 kajti velike reči mi je storil Mogočni  
in njegovo ime je sveto.  
50 Njegovo usmiljenje je iz roda v rod  
nad njimi, ki se ga bojijo.  
51 Moč je pokazal s svojo roko,  
razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca.  
52 Mogočne je vrgel s prestolov  
in povišal je nizke.  
53 Lačne je napolnil z dobrotami  
in bogate je odpustil prazne.  
54 Zavzel se je za svojega služabnika Izraela  
in se spomnil usmiljenja,  
55 kakor je govoril našim očetom:  
Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke.«  
56 Marija je ostala z njo približno tri mesece, potem pa se je vrnila na svoj dom.  
(Lk 1,39-56) 

 
3. Skupna molitev: 

V zaupanju, da prihaja Marija k vsakemu izmed nas kot Mati, ki nas pozna in ve, česa 
potrebujemo, jo v desetki rožnega venca s skrivnostjo: ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete 
nosila, skupaj prosimo za mir tam, kjer je najbolj potreben. 
 

4. Sklepna pesem:  
Pozdravljena, Mati dobrega sveta; 3. kitica 

 
 
 


