
Spodbuda Duh Assisija,  

(27. v mesecu) 

za februar 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« 

 

Psalm 62: 

»Le v Bogu se spočije moja duša, od njega 

mi pride pomoč. Le On je moja skala in 

moja rešitev, moja obramba, nikdar ne 

omahnem«. 

 

Da, Gospod, samo v tebi je mir, samo ti si 

trdnost in upanje, samo pri tebi je lepo.                                                      

Le ti, Gospod me moreš zmeraj sprejemati 

in ljubiti;                                                                     

Le ti, Gospod, me moreš zmeraj razumeti 

in čakati;                                                              

Le ti, Gospod, me moreš zmeraj podpirati 

in varovati.                                                           

Le ti, Gospod, si brezmejna ljubezen, 

neskončno odpuščanje.                                              

Le vate lahko zaupam, le nate se lahko 

oprem.                                                              

Le tebe me ni strah.                                                     

Le tebi, Gospod, se smem docela predati.                                                                 

Le v tebi, Gospod, hočem vse ljudi ljubiti.                                                                                                    

Le ti, Gospod, si moje upanje, opora in 

življenje. 

In nič razen tebe, Gospod, me ne more 

izpolniti.                                                                           

Nič drugega me ne more osrečiti, mi 

življenja osmisliti, duše razveseliti;                   

nič ne more solza posušiti, srca potolažiti, 

samo ti Gospod! 

Ničesar drugega nočem, razen tebe, 

Gospod.                                                                         

Naj se moje srce na nič drugega ne naveže 

razen na tebe, Gospod.  

Nič se ne more primerjati  s tabo, 

neskončno dobrim, popolnim,     

odrešenikom in Očetom. 

O Gospod, daj, da ne bi nič drugega cenil 

bolj kot tebe.  

Nič drugega želel bolj od tebe,  

po ničemer drugem hrepenel.      

Kajti brez tebe, Gospod je vse nično!                         

Nič ni vredno življenje, ki si mi ga dal,                    

nič moje zdravje, nič lepota in videz,                         

nič delovno mesto ali mesečna plača,                 

nič polne shrambe in žitnice, 

 če nimam tebe, Gospod, moj Bog! 
 

Pesem: Križ  

 

Križ je vsak moj trenutek, lahko ga 

sprejmem ali ne. Ti si ga sprejel… zdaj 

vem, kje najdem te… 

 

Odp: Vstopam v tvoje veličastvo, vstopam 

v tvoje srce, Gospod. Sprejemam voljo 

tvojo,  moj križ postaja lahek… čutim, da 

si z menoj. 

 

 Moč ni v tem, da bežim, se sprašujem, 

zakaj sploh živim. Odpreti moram vrata 

bolečin, ker tam me čakaš ti. Odp. 

 

 Želim sprejeti svoj križ, za vsako ceno, 

Gospod. Saj vem, da prej, ko ti rečem da, 

prej se bova srečala. Odp. 

 

Sv. Frančišek je zapisal: »Ne hrepenimo 

torej po ničemer drugem, naj nočemo 

ničesar drugega, naj nas nič drugega ne 

privlači in veseli, kakor edino naš Stvarnik, 

Odrešenik in Zveličar, edini, pravi 

Bog…Nič naj nas torej ne ovira, nič ne 

ločuje, nič naj se ne postavlja 

vmes..(1FVod 23, 27.31) 

 

V molitvi žalostnega dela rožnega venca, 

skupaj prosimo za mir na svetu 


