
Spodbuda Duh Assisija (27. v mesecu) 

                     za marec 2019 

 

 

V imenu Očeta in Sina in sv. Duha.. 

 

Predzadnja kitica Frančiškove Hvalnice 

stvarstva se glasi:« Hvaljen, moj Gospod, v 

onih, ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo in 

prenašajo slabosti in trpljenje. Blagor njim, 

ki ostanejo v miru, zakaj ti, Najvišji, jih 

boš kronal.« Frančiškovi bratje se med 

seboj navadno pozdravljamo z njegovim 

pozdravom:«Gospod naj ti da svoj mir!« 

 

 V Pismu predstojniku  Frančišek piše: 

  

»Po tem hočem spoznati, ali ljubiš 

Gospoda in mene, njegovega in tvojega 

služabnika, da boš delal tole: da bi ne 

bilo nikoli nobenega brata na svetu, ki bi 

se pregrešil, kolikor se bi se največ 

pregrešiti mogel, pa bi potem , ko  bi se 

ozrl v tvoje oči in iskal v njih usmiljenje, 

odšel, ne da bi se ga ti usmilil; in tudi če 

ne bi iskal usmiljenja, ga ti vprašaj , če 

želi usmiljenje. In če bi še pozneje 

tisočkrat pojavil pred tvojimi očmi, ga 

ljubi bolj kot mene, in sicer zato, da ga 

pritegneš h Gospodu. In vedno imej do 

takih usmiljenje.« 

 

Pesem: Kjer dobrota je, ljubezen. Kjer 

dobrota je, tam prebiva Bog. 3x 

 

Gospod, verujem, da si tu, da me vidiš in 

me spremljaš s pogledom in ljubeznijo. 

Verujem, da si v tej tišini in miru. Želim si 

pogovora s teboj, želim ti izročiti vse brate 

in sestre, ki jih srečujem, s katerimi živim, 

o katerih poslušam in govorim.  

Posebej ti priporočam tiste, Gospod, ki jim 

težko odpustim. Naj jih objame tvoja 

ljubezen, jaz pa jim, zaradi tebe, Gospod, 

in v tvojem imenu, v tem intimnem 

trenutku pogovora s teboj darujem svoj mir 

in odpuščanje.   

 

Zahvaljen za vse, ki so mi odpustili. 

Zahvaljen za vsak dar odpuščanja. Prosim 

te za tiste, ki sem jim prizadel bolečine in 

mi težko  odpustijo. Ozdravi jim sleherno 

rano, ki jo trpijo zaradi mojega greha in 

slabosti. 

 

Zmolimo desetko rožnega venca, 

skrivnost, ki je sv. Duha poslal. 

 

Zahvaljen, Gospod, za tiste, ki jih vidim 

okrog sebe in ki so tako čudovito odprti za 

skrivnost odpuščanja. Zahvaljen za vse, ki 

niso užaljeni. Za tiste, ki žalitve hitro 

pozabljajo, za tiste, ki so junaško 

pripravljeni odpustiti tudi takrat , ko je zelo 

težko. 

 

Gospod čudovito je, če ljudje drug 

drugemu darujejo mir. Zahvaljen za 

pozdrav miru pri vsaki sveti maši. 

Zahvaljen za pozdrav miru v verskih 

domovih, pri medsebojnih srečanjih. 

Zahvaljen za vsak kraj in za vsak čas, ko 

mir zmaguje. 

 

Pesem:  

Vsak ponižen človek nosi v srcu sanje, 

 kdor živi preprosto, bo jih uresničil. 

Če živel boš skromno, vdano in ponižno, 

tudi brez imetja vedno bolj boš srečen. 

 

Z močno voljo dan za dnem in z Božjim 

blagoslovom, 

 stopnjo za stopnjo, dospel boš visoko. 

 

Le v življenju skromnem boš našel pot za 

sebe. Ta ti bo prinesla mir in v srce veselje.  

Saj največje radosti vedno so prav tiste, 

ki jih v srcu porodi skromnost in veselje. 

 

Z močno voljo dan za dnem in z Božjim 

blagoslovom, 

stopnjo za stopnjo, dospel boš visoko. 

 

 

Hvaljen, moj Gospod, za vse, ki vedro 

prenašajo križe življenja. Zahvaljen za 

vsak drobec stvarnosti, v katerem je 

zmagala tvoja ljubezen in mir. 

 

Slava Očetu in Sinu in sv. Duhu… 


