
Spodbuda Duh Assisija,  

(27. v mesecu) za januar 2019 

Pesem 
O moj Bog, dopusti mi, aleluja, 
da bom Tvoj glasnik miru, aleluja. 
Kjer ljudje mrzijo se, aleluja, 
naj prinesem jim srce, aleluja. 
Tam, kjer dvomijo o vsem, aleluja, 
naj jim vere luč prižgem, aleluja. 
Kjer obup loteva se, aleluja, 
naj prinašam upanje, aleluja. 
Kjer ljudje so žalostni, aleluja, 
naj jim nosim radosti, aleluja. 
Če kdo v temi blodi sam, aleluja, 
naj mu svojo roko dam, aleluja. 
O moj Bog, dopusti mi, aleluja, 
naj bom Tvoj glasnik miru, aleluja. 
 

Psalm 27   
GOSPOD je moja luč in moja rešitev,  

koga bi se moral bati?  

GOSPOD je trdnjava mojega življenja,  

pred kom bi moral trepetati?  

2 Ko se mi hudobneži približajo,  

da bi požrli moje meso,  

moji nasprotniki in sovražniki proti meni,  

se spotaknejo in padejo.  

3 Tudi če se tabor vojske utabori proti meni,  

se moje srce ne boji;  

tudi če proti meni izbruhne vojna,  

jaz pri tem zaupam.  
 

4 Za eno prosim GOSPODA,  to skušam doseči:  

da bi prebival v GOSPODOVI hiši  

vse dni svojega življenja,  

da bi zrl GOSPODOVO milino,  

premišljal v njegovem templju.  

5 Zakaj on mi daje varstvo v svojem zavetišču  

na dan nesreče, skriva me v skrivališču 

svojega šotora, na skalo me vzdigne.  

6 In zdaj se dviga moja glava  

nad mojimi sovražniki, ki me obdajajo;  

daroval bom v njegovem šotoru  

daritve ob vzklikanju;  

peti in igrati hočem GOSPODU.  
 

7 Poslušaj, GOSPOD, moj glas, s katerim 

kličem, izkaži mi milost in me usliši!  

8 Tebi pravi moje srce:  

»Iščite moje obličje!«  

Tvoje obličje, GOSPOD, iščem.  

9 Ne skrivaj svojega obličja pred mano!  

Ne zavračaj v jezi svojega služabnika!  

 

 

Moja pomoč si postal,  

ne zavrzi in ne zapusti me,  

Bog moje rešitve.  

10 Zares, moj oče in moja mati sta me 

zapustila, GOSPOD pa me sprejema.  
 

11 Uči me, GOSPOD, svojo pot,  

vodi me po ravni stezi  

zaradi mojih sovražnikov.  

12 Ne izročaj me volji mojih nasprotnikov,  

kajti zoper mene so vstale krive priče,  

ki besnijo od nasilja.  

13 Verujem, da bom videl dobroto 

GOSPODOVO v deželi živih.  
 

14 Upaj v GOSPODA,  

bodi močan, tvoje srce naj se opogumi,  

upaj v GOSPODA 

.  

Zmolimo desetko rožnega venca: Ki 

si ga, Devica, v templju darovala 

Gospod, naredi me za orodje svojega 

miru, 
da bom tja, kjer je sovraštvo, prinašal 

ljubezen; 

kjer vlada krivica, duha odpuščanja; 

kjer vlada nesloga, slogo; 

kjer vladajo zmote, resnico; 

kjer je dvom, zaupanje; kjer je obup, upanje; 

kjer je tema, svetlobo; kjer je žalost, veselje. 

 

Gospod, naj si manj prizadevam, 

da bi bil potolažen, kot da tolažim; 

da bi me razumeli, kot da razumem; 

da bi me ljubili, kot da ljubim. 

 

Kajti, ko dajemo, prejemamo; 

ko odpuščamo, nam je odpuščeno; 

in ko umiramo, dosežemo prerojenje; 

s smrtjo se rodimo za večno življenje 

v Kristusu, našem Gospodu.  Amen. 

 

Pesem:  MIR VAM DAJEM (1. kitica) 
                 

»Mir vam dajem in zapuščam, Božji dar z 

neba!« 

Božji Sin nam mir prinaša, objemimo ga! 

  

  Prosimo Te, naš Rešitelj, vojne nas varuj, 

  Tistim, ki vojskujejo se, kmalu mir daruj!  

(2x) 

 


