
 

Spodbuda Duh Assisija  
27. v mesecu - za april 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. 
 

Božja beseda: 
 

Usmiljeni Samarijan  
25 Tedaj je vstal neki učitelj postave, in da bi ga preizkušal, mu je rekel: »Učitelj, kaj naj 
storim, da dosežem večno življenje?« 26 On pa mu je dejal: »Kaj je pisano v postavi? Kako 
bereš?« 27 Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, z vso dušo, z vso 
močjo in z vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor samega sebe.« 28 »Prav si odgovoril,« 
mu je rekel, »to delaj in boš živel.« 29 Ta pa je hotel sebe opravičiti in je rekel Jezusu: »In kdo 
je moj bližnji?« 30 Jezus je odgovoril: »Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel 
med razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, pustili napol mrtvega in odšli. 31 Primerilo pa se je, 
da se je vračal po tisti poti domov neki duhovnik; videl ga je in šel po drugi strani mimo. 
32 Podobno je tudi levit, ki je prišel na tisti kraj in ga videl, šel po drugi strani mimo. 33 Do 
njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na potovanju. Ko ga je zagledal, se mu je 
zasmilil. 34 Stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na 
svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. 35 Naslednji dan je vzel dva denarija, ju dal 
gostilničarju in rekel: ›Poskrbi zanj, in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede povrnil.‹ 36 Kaj 
se ti zdi, kateri od teh treh je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike?« 37 Oni je dejal: 
»Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje.« In Jezus mu je rekel: »Pojdi in ti delaj prav tako!«  
(Lk 10, 25-37) 
 
Kratka tišina 

 

Sklepna molitev: 
Gospod, skupaj s sv. Frančiškom te danes prosimo za mir v svetu. Še posebej te v tem mesecu 
prosimo za vse kristjane, ki dan za dnem umirajo po krivici, za njihove družine in tudi za vse tiste, ki  
nasilje povzročajo.  
Zanje skupaj molimo desetko rožnega venca s skrivnostjo: ki je oznanjal Božje kraljestvo. 

 
Zaključna pesem po izbiri.  

 


