
Spodbuda Duh Assisija,  
(27. v mesecu)  za maj 2017 
 

 
Pesem:  
 
Kakor jelen hrepeni 
 
Kakor jelen hrepeni po potokih,  
polnih vode,po potokih, polnih vode, (2x) 
tako vse v meni hrepeni po tebi, Adonai, 
po tebi, Adonai. (2x) 

Moja duša koprni po Gospodu, živem Bogu, po 
Gospodu, živem Bogu. (2x) 
Le kdaj prišel bo tisti čas, ko gledal bom Boga, 
ko gledal bom Boga. (2x) 
 

Uvodna molitev:  
 
Spremeni me 
 
Svoje ozke meje,  
svojo kratkovidnost, 
prinašam pred trebe. 
Spremeni jih v širino,  
Gospod, usmili se me. 
 
Vso mojo nemoč,  
kar me tlači in hromi, 
prinašam pred tebe. 
Spremeni jih v moč, 
Gospod, usmili se me. 
 
Svoje izgubljeno zaupanje,  
svojo bojazljivost 
prinašam pred tebe. 
Spremeni ju v toplino, 
Gospod, usmili se me. 
 
Svoje globoko hrepenenje 
po varnem zavetju 
prinašam pred tebe. 
Spremeni ga v topel dom, 
Gospod, usmili se me. 
Eugen Eckert 
 

Za mir v svetu skupaj molimo veseli del 
rožnega venca. 
 

Sklepna molitev:  
 
Tvoja priča 
 
Gospod,  
hočem biti tvoja priča! 
Priča tvoje večne prisotnosti v Cerkvi. 
Apostol tvoje ljubezni do nas! 
O, daj mi, da bom vedno bolj polna 
tvoje radosti, tvojega zmagoslavja,  
tvoje molitve za svet. 
Daj, da bo moje srce veliko, 
kot je velik svet in kot so velike potrebe duš! S 
svojim ubogim,  
še tako sebičnim srcem 
ne morem nič. 
A z Marijinim in tvojim srcem zmorem vse.  
Aleluja! 
Cvetana Priol 
 
Pesem:  
 

Na poti skozi življenje 
 
D  G D A D 
Na poti skozi življenje ti nisi nikdar sam,  
 G  D  A D 
s tabo skozi trpljenje Mati Marija gre. 

G D  A  D 
Spremljaj na poti življenja nas, Mati Marija ti,  
G D  A  D 
spremljaj na poti življenja nas, Mati Marija ti. 

Čeravno ti pravijo drugi, da je ta pot zaman,  
za tabo svet se spreminja, novi vstaja svet. 
Odp. 

Če na tem svetu samoten hodi ubog otrok,  
daj usmiljen mu roko, rad stopi z njim v korak. 
Odp. 

Če tvoji koraki se zdijo nesmiselni napor,  
drugi ti že sledijo, hodil nisi zaman. Odp. 
 


