
Spodbuda Duh Assisija,  

(27. v mesecu) 

za maj 2018 
 

pesem 
Jaz sem otrok Marijin, Bog sam me je izbral, 
Devico najčistejšo za Mater mi je dal.  
 
Jaz sem otrok Marijin, je jasna moja pot,  
Saj angeli nebeški me spremljajo povsod.  
 
Jaz sem otrok Marijin, potoček mi šumlja:  
“O, čuvaj cvet nedolžni”, veli mi šmarnica.  
 

molitev: 
Presveta Devica Marija!  
Ti si Jezusova mati: ti si ga pod srcem nosila,  
ga rodila in z njim pod križev trpela.  
Ti si tudi naša mati: tvoja materinska roka  
nas je varovala skozi vso zgodovino.  
Tebi izročamo sami sebe,  
da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.  
Tebi izročamo naše družine,  
da bi bile odprte za življenje  
in bi mladim odkrivale duhovne vrednote.  
Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem,  
da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost.  
Tebi izročamo slovensko domovino,  
da bi napredovala v luči vere in krščanskega 
izročila.  
Tebi izročamo naše rojake po svetu,  
da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.  
Sprejmi nas v svoje varstvo  
in nas izroči svojemu Sinu Jezusu, našemu 
Odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj. 
Amen. 
 

pesem 
Oče naš nebeški, moli rod človeški, 
posvečeno bodi tvoje ime povsodi! 
Kralj naš večni bodi, tvoja volja vodi, 
kakor nebeščane, tudi nas zemljane! 
Daj nam vsak dan kruha, za telo in duha! 
Oče vse dobrote, zabi naše zmote! 
Bratom odpustimo, dobro jim želimo. 
Gasi strasti plamen, zla nas varuj, amen! 
  

molitev: 
Vsemogočni, večni, pravični in usmiljeni Bog,  
daj nam ubogim, da bomo zaradi tebe delali, 
kar vemo, da hočeš, in vedno hoteli, kar je 
tebi všeč; da bomo notranje očiščeni,  
notranje razsvetljeni 
in vžgani z ognjem Svetega Duha, 
mogli hoditi po stopinjah tvojega ljubljenega 

Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa 
in le po tvoji milosti priti k tebi, Najvišji; 
ti, ki v popolni Trojici nedeljivo Eden 
živiš in kraljuješ v slavi, vsemogočni Bog, 
na vse veke vekov. Amen. 
 

 Desetka rožnega venca: 

»… ki je sv. Duha poslal«. 

 

molitev: 
Ti si svet, Gospod Bog,  
Ti edini, ki delaš čudeže. 
Ti si močan. Ti si velik. Ti si najvišji. 
Ti si vsemogočni kralj, ti, sveti Oče, 
kralj nebes in zemlje. Ti si trojstven in eden, 
Gospod, Bog bogov. 
Ti sam si dobrota,  vsa dobrota,  
najvišja dobrota, 
Gospod Bog, živi in resnični. 
Ti si ljubezen, nesebična ljubezen.  
Ti si modrost. Ti si ponižnost.  
Ti si potrpežljivost. Ti si lepota. 
Ti si blagost. Ti si varnost.  
Ti si spokojnost. Ti si veselje. 
Ti si naše upanje in radost. Ti si pravičnost. 
Ti si zmernost.  
Ti si vse naše bogastvo do zadostnosti. 
Ti si lepota. Ti si krotkost. 
Ti si zavetje. Ti si naš varuh in branitelj. 
Ti si pogumnost. Ti si osvežitev. 
Ti si naše upanje. Ti si naša vera. 
Ti si naša ljubezen. Ti si vsa naša sladkost. 
Ti si naše večno življenje, veliki in čudoviti 
Gospod, vsemogočni Bog, 
usmiljeni Odrešenik! - Amen. 
 

pesem:  
1. O, Srce Božje, slišim tvoj glas 
iz hiše svete k sebi vabiš nas. 
Glej, Srce sveto, za nas krvavi, 
ogenj v njem plameni. 
Odpev: Slava tebi, o rešitelj moj. 
Križ nositi hočem za teboj. 
Jezus premili, bodi pri nas 
zdaj in poslednji čas. 
 
2. Tebi živeti srčno želim, 
zate o Jezus, vdano naj trpim. 
Srce presveto umiri me ti, 
v boju mi daj moči. 
Odpev: Slava tebi, o rešitelj moj. 
Križ nositi hočem za teboj. 
Jezus premili, bodi pri nas 
zdaj in poslednji čas. 


