
Spodbuda Duh Assisija 
(27. v mesecu) za februar 2017 
 
Pesem: 

 
Jezus, k tebi hitim 

 

Jezus, k tebi hitim, Jezus, se ti izročim. 

Sliši moi glas, Gospod, naj zate le živim. 

Jezus, k tebi hitim. 

Tvoja beseda, Bog, mi luč na poti je, 

služabnik tvoj naj bom, Gospod, razsvetli me. 

Vse misli in skrbi, Gospod, izročam ti; moj srčni si pastir; moliti te želim. 

Ubog sem pred teboj, a ti si tu z menoj; moja zaščita si, naproti pridi mi. 

 
Voditelj: 

 
Gospod, v tišini srca ti danes izročamo številne stiske družin, trpljenje in bolečino tistih, ki zaradi 
vojnih grozot in sovraštva ostajajo brez svojih dragih, brez domov, brez možnosti šolanja in 
zaposlitve. Ti veš zanje. 
 
Gospod, v tišini srca ti danes izročamo tudi nas same, naše domače, sodelavce, sestre in brate, s 
katerimi se vsak dan srečujemo. Napolni naša srca s svojo ljubeznijo, da bi bili drug drugemu 
resnično prinašalci tvojega miru in novega upanja. 
 
Za mir v svetu skupaj molimo desetko rožnega venca s skrivnostjo: ki je za nas krvavi pot potil. 
 
Sklepna molitev: 
 
Sveti Frančišek! 
Ti, ki si približal Kristusa dobi, v kateri si živel. 
Pomagaj nam približati Kristusa naši dobi, našim težkim in kritičnim časom. 
Ti časi čakajo na Kristusa z velikim pričakovanjem, čeprav se mnogi sodobniki tega ne zavedajo. 
Pomagaj nam, sveti Frančišek Asiški, približati Kristusa Cerkvi in današnjemu svetu! 
Ti, ki si nosil v svojem srcu spreobrnjenje sodobnikov, pomagaj nam, da se s svojim srcem 
približamo Odrešenikovemu srcu in objamemo to, kar se dogaja današnjemu človeku: zahtevni 
družbeni, ekonomski in politični problemi, problemi kulture in sodobnih civilizacij,vse trpljenje 
današnjega človeka – njegove dvome, zanikanja neurejenosti, napetosti, komplekse, skrbi. 

Pomagaj nam izraziti vse to v preprostem in rodovitnem evangeljskem jeziku. Ozdravi nas, da bi 
rešili vse z evangeljskim ključem, da bi lahko bil Kristus: »pot, resnica in življenje« sodobnega 
človeka. 

(Molitev sv. Janeza Pavla II. na grobu sv. Frančiška, 1978) 


