
Spodbuda Duh  Assisija (27. v mesecu) 
(za mesec junij 2019) 
 
Kratko navodilo: Ta mesec je posvečen Srcu Jezusovemu, godoval je tudi sv. Anton padovanski, pa je prav, da molitev vsebuje poudarke teh 
dogodkov. Na koncu pa bo tudi nekaj o prizadevanju za mir. Lahko pa dodate še  kakšno molitev za domovino.  
 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 
 

Pesem: O srce božje (SG 155, 1. kitica) 

 
1.MOLITEV 
Dobri Jezus, tvojo neizmerno ljubezen pogosto nehvaležno plačujemo s pozabljivostjo, 
brezbrižnostjo, malomarnostjo in preziranjem. Danes pa klečimo pred teboj, da bi se s teboj spravili 
in ti zadoščevali za žalitve, s katerimi smo žalili tvoje ljubeče srce. Prosimo te odpuščanja zase, pa tudi 
za tiste, ki hodijo daleč od poti zveličanja in v svoji neveri nočejo hoditi za teboj, ali pa so poteptali 
krstne obljube in zavrgli tvoje zapovedi. 
V povračilo za naše grehe ti dajemo tisto zadoščenje, ki si ga nekdaj ti sam dal Očetu na križu in ga 
vsak dan obnavljaš na oltarjih, in ga združujemo z zadoščevanjem matere Marije, vseh svetnikov in 
dobrih vernikov. 
 
LITANIJE SRCA JEZUSOVEGA (iz molitvenika ali spodaj litanije sv. Antona padovanskega) 

 

Pesem: O srce božje (SG 155, 2. kitica) 
 
2.MOLITEV NA ČAST SV. ANTONU 
Dobri in usmiljeni Oče. Svetega Antona si izbral za pričevalca evangelija in glasnika miru med svojim 
ljudstvom. Usliši molitev, s katero se po njegovi priprošnji obračamo nate. 
Posveti vse družine, pomagaj jim, da bodo napredovale v veri, ohrani jih v edinosti, miru in vedrini. 
Blagoslavljaj naše otroke, varuj mlade. 
Pomagaj vsem, ki jih skušajo bolezen, trpljenje in samota. 
Podpiraj nas pri vsakdanjem delu in nam naklanjaj svojo ljubezen. Po Kristusu, našem Gospodu. 
Amen.  
 
LITANIJE SV. ANTONA PADOVANSKEGA   (po izbiri iz molitvenika (FSR) po novem OFS, stran 86) 
 

Pesem: O moj Bog, dopusti mi, aleluja (na pamet – prve kitice) 
 
3.MOLITEV ZA MIR 
Gospod, naredi me za orodje svojega miru. Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen. Kjer je 
žalitev, naj prinašam odpuščanje. Kjer je nesloga, naj prinašam edinost. Kjer je dvom, naj 
prinašam vero. Kjer je zmota, naj prinašam resnico. Kjer je obup, naj prinašam upanje. Kjer je 
žalost, naj prinašam veselje. Kjer je tema, naj prinašam luč.  
Učitelj, naj se ne trudim, da bi me drugi tolažili, ampak naj sam tolažim; da bi me  drugi 
razumeli, ampak naj sam razumem; da bi me drugi ljubili, ampak naj sam ljubim. Kajti ko 
dajemo, prejemamo; ko odpuščamo, nam je odpuščeno; in ko umremo, vstanemo v večno 
življenje. Amen. 
 
KONEC 
 
Pesem: O moj Bog, dopusti mi, aleluja (na pamet – naslednje kitice) 


