
Spodbuda Duh Assisija 

(27. v mesecu) za oktober 2019 
Pesem:  
V raju blaženem kraljuješ sredi Serafinskih čet,  

sveti učenik Frančišek z žarom angelskim odet.  

Zdrav nam bodi, oče blagi, zvezda jasnega neba,  

vzor največjega uboštva, roža umbrijskih gora.  

S krono blaženstva ovenčan, z rajskim cvetjem si obdan,  

kakor biseri plamteči, mu žare sledovi ran.  

Zdrav nam bodi, oče blagi, zvezda jasnega neba,  

vzor največjega uboštva, roža umbrijskih gora.  

Pošlji nam miru, Frančišek, sladki tolažnik sirot,  

s srečo nas oblagodari, siplji iz nebes dobrot.  

Zdrav nam bodi, oče blagi, zvezda jasnega neba,  

vzor največjega uboštva, roža umbrijskih gora.  

 

Božja beseda: Rim 8,28-30 
Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani 

po njegovem načrtu. Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo skladni s 

podobo njegovega Sina, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati. Tiste, ki jih je vnaprej določil, je 

tudi poklical; in tiste, ki jih je poklical, je tudi opravičil; tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal. 

 
Hvalil se bom samo s križem (Sveti Frančišek) 
Pomisli, o človek, s kakšno odliko te je obdaril Gospod Bog, ko te je ustvaril in odlikoval po podobi 
svojega ljubljenega Sina glede telesa in po sličnosti glede duha. In vse stvari, kar jih je pod nebom, po 
svoji naravi služijo Stvarniku, ga spoznavajo in se mu pokoravajo bolje od tebe. Tudi ga niso križali 
hudobni duhovi, temveč si ga križal ti, skupaj z njimi, in ga še naprej križaš, ko se naslajaš v 
razuzdanostih in grehih. S čim se torej moreš ponašati? 
Če bi namreč bil tako razgledan in moder, da bi imel vso vednost in bi znal razlagati vse vrste jezikov 
ter prodorno raziskovati nebeške reči, se z vsem tem še ne bi mogel ponašati. En sam hudi duh je 
namreč vedel o nebeških rečeh in še sedaj ve o zemeljskih več kot vsi ljudje, čeprav bi obstajal kak 
človek, ki bi od Gospoda prejel spoznanje najvišje modrosti. 
Podobno bi ti nič ne koristilo, če bi bil lepši in bogatejši od vseh in bi tudi delal čudovite reči, tako da 
bi hude duhove izganjal, vse to bi bilo proti tebi in nič od tega ne bi pripadalo tebi ter se s tem prav 
nič ne bi mogel ponašati. Pač pa se lahko hvalimo s svojimi slabostmi in s tem, da vsak dan nosimo 
sveti križ našega Gospoda Jezusa Kristusa. 
 
 S prošnjo za mir skupaj molimo desetko rožnega venca s skrivnostjo:  
          ki je od mrtvih vstal. 
 

Molimo skupaj: 

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. 


