
Spodbuda Duh Assisija 
(27. v mesecu) za avgust 2017 
 
POZDRAV BLAŽENI DEVICI MARIJI 
 

Pozdravljena Gospa, 
Marija sveta kraljica, 
sveta Božja mati Marija, 
ki si postala devica Cerkev. 
Izbral te je najsvetejši Oče nebeški 
in te posvetil z najsvetejšim ljubljenim 
Sinom in Svetim Duhom Tolažnikom. 
V tebi je bila in je vsa polnost milosti in vse 
dobro. 
Pozdravljena, njegova palača! 
Pozdravljena, njegov tabernakelj! 
Pozdravljena, njegovo domovanje! 
Pozdravljena, njegovo oblačilo! 
Pozdravljena, njegova dekla! 
Pozdravljena, njegova mati! 
In vse ve svete kreposti, 
ki se po milosti in razsvetljenju Svetega 
Duha izlivate v srca verujočih, da jih iz 
nevernih spreminjate v Bogu zveste. 
 
sv. Frančišek Asiški 
 

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!«  
Lk 1,39.45 

Pesem:  
 
Na poti skozi življenje 
 
1. Na poti skozi življenje  
Ti nisi nikdar sam,  
S tabo skozi trpljenje Mati Marija gre. 
     

 Odp.   Spremljaj na poti življenja nas,  
   Mati Marija ti… 
 
2. Čeravno ti pravijo drugi, da je ta 
pot zaman, za tabo svet se spreminja, 
novi vstaja svet. 
 

Odp.  Spremljaj na poti življenja nas,  
Mati Marija ti… 
 

3. Če na tem svetu samoten hodi 
ubog otrok, daj usmiljen mu roko, rad 
stopi z njim v korak. 
 
Odp. Spremljaj na poti življenja nas,  
Mati Marija ti… 

* 
Za mir v svetu molimo desetko rožnega 
venca s skrivnostjo: ki je tebe Devica v 
nebesih kronal 
 

Sklepna molitev:  
 
Prosim za pogum in zvestobo 
 
Sveti Duh, prosim za pogum in zvestobo,  
da bom z Jezusom gradil mesto ljubezni in 
miru.  
Odvzemi mi strah biti pšenično zrno za kruh 
tega mesta prihodnosti,  
biti vsejan v zemljo za kruh tega mesta 
prihodnosti,  
biti teptan in zmlet za kruh tega mesta 
prihodnosti,  
biti pognan skozi mlin za kruh tega mesta 
prihodnosti,  
biti poslan skozi ogenj za kruh tega mesta 
prihodnosti.  
Sveti Duh, prosim za pogum in zvestobo, da 
bom z Jezusom gradil mesto ljubezni in miru.  
(A. Rotzetter) 


