
Spodbuda Duh Assisija,  

(27. v mesecu) 

za april 2018 
 

Pesem:   

Molimo te Gospod, Gospod Jezus Kristus. 

Tukaj in v vseh tvojih cerkvah,  ki so po 

vsem svetu. Hvalimo te Gospod, Gospod 

Jezus Kristus, ker si svojim križem, svetim 

križem, svet odrešil, svet odrešil. 

 

Premišljujmo besede papeža Frančiška:  

 

Vsi imamo dolžnost delati dobro in mislim, 

da je ta zapoved lepa pot do miru. Če vsak 

od nas naredi svoj del, če delamo dobro 

drugim, če se tam srečamo in to počasi, 

nežno, korak za korakom, bomo zgradili 

kulturo srečanja, ki jo vsi tako zelo 

potrebujemo. Drug drugega moramo 

srečati, ko delamo dobro. – maj 2013 

 

Tihota 

 

Živimo v času mnogih vojn in kričati 

moramo po miru. Mir daje včasih vtis, da 

je tih, vendar ni nikoli tiho, mir zmeraj 

povzroča spremembo in ne le čaka nanjo. – 

julij 2014 

 

V svojem imenu in imenu vseh, ki trpijo 

zaradi pomanjkanja notranjega in 

zunanjega miru, zmolimo psalm 4: 

 

Kadar te kličem, mi odgovôri,  

Bog, mojega odrešenja, 
 

kadar sem v stiski, me odpelji na široko, 

izkaži mi milost, poslušaj mojo molitev. 
 

Mogočniki, doklej boste blatili mojo čast, 

ljubili prazne reči in iskali prevaro? 
 

 

 

Vedite: Gospod čudovito ravna s svojim 

vernim, 

Gospod me bo uslišal, ko bom klical k 

njemu. 
 

Trepetajte in nikar ne grešite, 

ko ležite, govorite v srcu in molčite. 
 

Darujte prave daritve 

in zaupajte v Gospoda. 
 

Mnogi govorijo: »Kdo nam bo dal, da 

bomo videli srečo?« 

Dvigni, Gospod, nad nami svetlobo 

svojega obličja! 
 

A meni si naklonil še več veselja, 

kakor ga imajo drugi v obilju žita in vina. 
 

Mirno bom legel in spal bom, 

saj ti sam, Gospod, skrbiš, da sem varen. 
 

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, 

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej 

in vekomaj. Amen. 

 

 

Zmolimo desetko rožnega venca ali cel 

rožni venec za mir na svetu. 


