
Spodbuda Duh Assisija,  

(27. v mesecu)  za avgust 2016 
 
Pesem: Jezus, k tebi hitim 
 
Odp.: Jezus, k tebi hitim,  
Jezus se ti izročim. 
Sliši moj glas, Gospod, 
naj zate le živim, Jezus, k tebi hitim. 
 
Tvoja beseda, Bog, mi luč na poti je, 
služabnik tvoj naj bom, Gospod, razsvetli me. Odp. 
 
Vse misli in skrbi, Gospod, izročam ti; 
moj srčni si pastir, moliti te želim. Odp.  
 
Ubog sem pred teboj, a ti si tu z menoj; 
moja zaščita si, naproti pridi mi. Odp. 
 
Bralec 1:  
Vsak kdor sprejme Jezusa, se nauči ljubiti, kot je ljubil Jezus. Sprašuje nas, če želimo polno 
življenje: želiš izpolnjeno življenje? Začneš lahko s tem, da si pustiš biti ganjen! Sreča vzklije 
in vzcveti v usmiljenju. To je njegov odgovor, njegovo povabilo, njegov izziv, njegova 
pustolovščina: usmiljenje.  
Usmiljenje ima vedno mladosten obraz; kot ga je imela Marija iz Betanije, ki je sedela ob 
Jezusovih nogah kot njegova učenka in z veseljem poslušala njegove besede, saj je vedela, da 
je tam mir. Kot obraz Marije iz Nazareta, katero je drzni »ja« ponesel na dogodivščino 
usmiljenja. Vse generacije jo bodo imenovale sveta, vsi jo bomo klicali »Mati Usmiljenja«. 
 
Skupaj prosimo Gospoda: »Ponesi nas na dogodivščino usmiljenja! Ponesi nas na 
dogodivščino, kjer bomo gradili mostove in rušili zidove, prepreke in bodeče žice. Ponesi nas 
na dogodivščino, kjer pomagamo ubogim, osamljenim in zapuščenim in tistim, ki so izgubili 
smisel življenja. Pošlji nas kot Marijo iz Betanije, naj pozorno prisluhnimo tistim, ki jih ne 
razumemo, ki so drugih kultur in tudi tistim, ki se jih bojimo, ker mislimo, da so nam grožnja. 
Naj bomo pozorni do starejših, kot je bila Marija iz Nazareta do Elizabete, da bi se od njih 
učili modrosti. Tukaj smo, Gospod! Pošlji nas, naj delimo tvojo usmiljeno ljubezen. /…/ 
 
(Iz govora papeža Frančiška mladim; Krakow, 28. julij 2016) 

Bralec 2: Za mir v svetu skupaj molimo veseli del rožnega venca. 

Pesem: Na poti skozi življenje  

 
1. Na poti skozi življenje, ti nisi nikdar sam,  

s tabo skozi trpljenje mati Marija gre. 
Odpev:  /: Spremljaj na poti življenja nas, mati Marija ti.:I 
2. Čeravno ti pravijo drugi, da je ta pot zaman,  

Za tabo svet se spreminja, novi vstaja svet. Odp. 
3. Če na tem svetu samoten hodi ubog otrok,  

daj usmiljen mu roko, rad stopi z njim v korak. Odp. 


