
Spodbuda Duh Assisija,  

(27. v mesecu) 

za januar 2018 
 

 

Zaupna molitev k sv. Duhu naj vodi 

našega duha, da nas poveže v molitvi 

za mir. Naj nas združuje misel, da je 

resnični mir, pa naj bo to osebni 

dušni mir, mir v družinah, skupinah, 

v narodu ali pa med narodi v 

svetovnem merilu, vedno zastonjski 

dar Boga. 
 

Pesem:  

S skupno pesmijo prosimo 

in zaupno vsi molimo: 

Pridi, pridi, Sveti Duh; 

Pridi, pridi Sveti Duh. 

 

Desetka rožnega venca: 

»… ki je sv. Duha poslal«. 

 

Mir ni samo odsotnost vojn, ampak 

bratska sloga in edinost v človeški 

družini. Naš Gospod Jezus Kristus, 

božji Sin je ponudil svoje lastno 

življenje za ta cilj in je nam 

kristjanom zapustil svoj mir, da bi ga 

oznanili vsem in prinesli povsod s 

pomočjo službe sprave, ki nam jo je 

zaupal. V resnici, On je naš mir! 

Dobro se zavedamo, da je mir 

povezan s pravičnostjo. Naša verska 

dolžnost pri uresničevanju miru 

razume istočasno uresničenje 

pravičnosti, ne samo glede 

spoštovanja, ampak tudi možnosti 

resničnega dostojanstva vseh ljudi, 

ki jih je ustvaril Bog po svoji podobi 

in sličnosti. 

Pesem:  

O, moj Bog, dopusti mi, aleluja, 

da bom tvoj glasnik miru, aleluja. 

 

Tam, kjer dvomijo o vsem, aleluja, 

naj jim vere luč prižgem, aleluja. 

 

Kjer obup loteva se, aleluja, 

naj prinašam upanje, aleluja. 

 

Sv. Frančišek je zapisal: »'Blagor 

miroljubnim, zakaj ti bodo božji 

otroci'« (Mt 5,9). Tisti so zares 

miroljubni, ki iz ljubezni do našega 

Gospoda Jezusa Kristusa ohranijo 

mir na duši in telesu ob vsem, kar 

trpijo na tem svetu.« 

 
Pesem:  

Kjer ljudje so žalostni, aleluja, 

naj jim nosim radosti, aleluja. 

 

Če kdo v temi blodi sam, aleluja, 

naj mu svojo roko dan, aleluja. 

 

O, moj Bog dopusti mi, aleluja, 

naj bom tvoj glasnik miru, aleluja. 

 

Za uresničenje miru potrebujemo 

Gospodov blagoslov: 

Blagoslovi naj te Gospod 

in te varuje. 

Pokaže naj ti svoj obraz 

in se te usmili. 

Obrne naj svoje obličje k tebi 

in ti da mir. 

Gospod naj te blagoslovi, 

sestra, brat. 

 

Amen. 


