
Spodbuda Duh Assisija (27. v mesecu) 
za maj 2015 
 

 
 
Pesem: 
 
MNOGO POTI    
 
E A  E 
Mnogo poti skozi življenje vodi, prijatelj moj,  
  A  H 
a izbereš lahko le eno izmed njih.  

  E  E7  A a 
Na razpotju teh poti pa vate gledajo oči  
  E cis fis H 
in upajo, upajo, upajo, da pravo boš izbral. 
 E  A E 
Svoj nasmeh boš človeku daroval,  
 A E 
košček svoje ljubezni mu boš dal.  

 fis H  E cis 
/:Daj mi roko, moj brat, ne izgubljajva besed,  
 fis  H E 
daj mi roko in najin bo ves svet. (2x) 
 
Mnogo dlani na tvojo roko čaka, prijatelj moj,  
na milijone ljudi potrebnih pomoči.  
Ko si sam in brez moči, takrat se spomni teh ljudi,  

ki upajo, upajo, upajo, da roko jim boš dal. Odp. 

 
Kratka tišina 

 
Molitev: 

 
Vzemi me  
(Ignacio Larrañaga)  

 
Vzemi me, Gospod Jezus, 
z vsem, kar sem. 
Z vsem, kar imam ali počnem, 
kar mislim in kar živim. 
Vzemi me v mojem duhu, 
da bom pripadal tebi; 
v najglobljem dnu srca, 
da bo ljubilo samo tebe. 
 
Vzemi me, moj Bog, v skritih željah, 
da bodo moje sanje  
in moj edini cilj 
moja popolna privolitev 
in moja popolna sreča. 
Vzemi me s svojo dobroto, pritegni me. 
Vzemi me s svojo milino 
in me sprejmi vase. 
Vzemi me s svojo ljubeznijo  
in me združi s seboj. 
 

 
 
 
 
Vzemi me, moj Odrešenik, 
v svojo bolečino, 
v svoje veselje, 
v svoje življenje, smrt, noč križa, 
v nesmrtni dan svojega vstajenja. 
 
Vzemi me s svojo močjo in me dvigni k sebi, 
vzemi me s svojim žarom 
in me razvnemi s seboj, 
vzemi me s svojo veličino in stori, 
da se bom zbudil v tebi. 
Vzemi me s svojim velikim poslanstvom, 
da se bom popolnoma predal 
reševanju bližnjega 
ali katerikoli žrtvi v službi bratom. 
 
Vzemi me, o Kristus, moj Bog, 
brez meja in brez konca. 
Vzemi, kar ti lahko ponudim. 
Nikoli mi ne vračaj, kar si vzel, 
da bom mogel nekoč 
imeti tebe v objemu nebes, 
ohraniti te za vso večnost. 
 

* 

Za mir v svetu skupaj molimo desetko rožnega 
venca, s skrivnostjo: ki si ga Devica v templju 
darovala. 
 
Kraljica miru, prosi za na. 
 
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.  

 


