
Spodbuda Duh Assisija za julij 2019 
 

Pesem:  

O, moj Bog, dopusti mi, aleluja, da bom tvoj glasnik miru, aleluja. 

Tam, kjer dvomijo o vsem, aleluja, naj jim vere luč prižgem, aleluja. 

Kjer obup loteva se, aleluja, naj prinašam upanje, aleluja. 
 

Molitev papeža Frančiška za mir v kaldejski katoliški cerkvi 
Gospod Jezus, tvoj častimo križ, ki nas osvobaja greha, izvora vsake delitve in vsakega zla; 

oznanjamo tvoje vstajenje, ki rešuje človeka sužnosti poloma in smrti; pričakujemo tvoj 

prihod v slavi, ki bo pripeljal k dopolnitvi tvojega kraljestva pravičnosti, veselja in miru. 

Gospod Jezus, po tvojem slavnem trpljenju, premagaj trdoto src, jetnic sovraštva in 

sebičnosti; po moči tvojega vstajenja, iztrgaj iz njihovega stanja žrtve krivičnosti in nasilne 

nadvlade; po zvestobi tvojega prihoda, zbegaj kulturo smrti in daj da zasveti zmagoslavje 

življenja. 

Gospod Jezus, svojemu križu pridruži trpljenje tolikih nedolžnih žrtev: otrok, ostarelih, 

preganjanih kristjanov; obsij z velikonočno lučjo tiste, ki so v sebi globo ranjeni: 

zlorabljene osebe, ki jim je bila odvzeta svoboda in dostojanstvo; naj okuša trdnost tvojega 

kraljestva vsak, ki živi v negotovosti: pregnanci, begunci ter tisti, ki so izgubili okus 

življenja. 

Gospod Jezus, raztegni senco tvojega križa nad ljudstvi, ki so v vojni: da se učijo poti 

sprave, dialoga in odpuščanja; naj okušajo veselje vstajenja ljudstva izčrpana zaradi bomb: 

potegni iz opustošenja Irak in Sirijo; zberi pod svoje blago kraljevanje svoje razkropljene 

otroke: podpiraj kristjane v diaspori in jim podari enost v veri in ljubezni. 

Devica Marija, kraljica miru, ti, ki si stala pod vznožjem križa, izprosi od svojega sina 

odpuščanje naših grehov; ti, ki nisi nikoli podvomila v zmago vstajenja, podpri našo vero 

ter naše upanje; ti, ki sediš kot kraljica v slavi, uči nas kraljevanja s služenjem in slave z 

ljubeznijo. 
 

Pesem: Oče, združi nas,  

Oče, združi nas, da bo svet spoznal, da Sina si poslal, Oče, združi nas.   

Kako prijetno in dobro je,   kjer v složnosti bratje so združeni, 

tam Bog obljublja svoj blagoslov, večno življenje.  

Oče, združi nas, da bo svet spoznal, da Sina si poslal, Oče, združi nas.   
 

Premišljevanje Božje besede:  Edinost v Kristusu  
Zato pomnite, da so vas, ki ste v mesu pogani, ti, ki se imenujejo obrezane, a so obrezani 

z roko v mesu, nekoč imenovali neobrezane. Pomnite torej, da ste bili v tistem času ločeni 

od Mesija, zunaj Izraelovega občestva in tuji zavezam obljube. Bili ste brez upanja in v 

svetu brez Boga.  Zdaj pa ste v Kristusu Jezusu vi, ki ste bili nekoč oddaljeni, postali po 

Kristusovi krvi bližnji. Kajti on je naš mir, on, ki je iz obeh napravil eno, s tem da je podrl 

steno pregrade, to je sovraštvo. V svojem mesu je odpravil postavo zapovedi v predpisih, 

da bi v sebi iz dveh ustvaril enega, novega človeka. Vzpostavil je mir in po križu spravil 

oba z Bogom v enem telesu, ko je v svoji osebi ubil sovraštvo. Prišel je, da bi oznanil mir 

vam, ki ste bili daleč, in mir tistim, ki so bili blizu. Kajti po njem imamo oboji dostop k 

Očetu v enem Duhu. Potemtakem niste več tujci in priseljenci, temveč sodržavljani svetih 

in domačini pri Bogu. Sezidani ste na temelju apostolov in prerokov. Vogalni kamen pa je 

sam Kristus Jezus, v katerem se zedinja celotna zgradba, tako da raste v svet tempelj v 

Gospodu. Vanj se z drugimi tudi vi vzidavate za Božje bivališče v Duhu. Ef 2,11-22 



 

Desetka rožnega venca – ki je Svetega Duha poslal .. 

MOLITEV   

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.  


