Spodbuda Duh Assisija
(27. v mesecu) za junij 2020
PRIDI SVETI DUH
Pridi Sveti Duh,
pridi Sveti Duh,
pridi in prebivaj,
v meni, Sveti Duh. (3 x ponovi)
Premišljevanje Božje besede:
Iz evangelija po Luku
(Lk 23, 33-38)
»32 Gnali pa so še dva druga, ki sta bila hudodelca,
da bi ju skupaj z njim usmrtili. 33 In ko so prišli na
kraj, ki se imenuje Lobanja, so tam križali njega in
oba hudodelca, enega na desnici in enega na levici.
34 Jezus je govoril: »Oče, odpústi jim, saj ne vedo,
kaj delajo.« Ko so si delili njegova oblačila, so zanje
žrebali. 35 Ljudstvo pa je stalo zraven in gledalo.
Celo voditelji so se norčevali iz njega in govorili:
»Druge je rešil, naj reši sebe, če je on Božji Mesija
in Izvoljenec.« 36 Posmehovali so se mu tudi vojaki;
pristopali so in mu ponujali kisa. 37 Govorili so: »Če
si judovski kralj, reši samega sebe.« 38 Nad njim je
bil tudi napis: »Ta je judovski kralj.«
Kratka tišina za razmislek!
PRIDI SVETI DUH
Pridi Sveti Duh,
pridi Sveti Duh,
pridi in prebivaj,
v meni, Sveti Duh. (3 x ponovi)
Živimo v nemirnih časih; novice nas vsak dan
vznemirjajo od zunaj. Veliko je nasprotovanja drug
drugemu. Kdo je naš in kdo je vaš… Vse to deluje
na naša čustva, našo voljo. Vse to nam jemlje mir.
Zgodi se, da se v sebi odločimo za negativna čustva
sovraštva, maščevanje, uničevanja. Kako nam je
potrebna notranja umirjenost, ki jo Frančišek
dosega z duhom molitve!
MOLITEV
Gospod, hočem se prepustiti notranjemu gledanju
Tebe in te dojeti v Tvojem celotnem delovanju.
Gledam Te v trpljenju in v vsakdanjih naporih. Nisi

izgubljal potrpežljivosti, nisi postajal nervozen. V
vsakem trenutku si bil spokojno prisoten za
vsakogar, ki se ti je približal. Gledam Te,
obkroženega z množico ljudi, ki te nadlegujejo. Ti
pa jim daješ prav tisto, kar najbolj potrebujejo: svoj
mir. Pomiriš vihar na morju, pomiriš grozo v srcih
svojih učencev. Kajti Ti si mir.
Vidim Te med ljudmi, ki Te niso ljubili. Nastavljali so
Ti pasti, hoteli so Te ujeti za besedo. Tudi tu si
potrpežljiv, mir Te ne zapušča. Ne jeziš se, ampak
se pogovarjaš z njimi in si prizadevaš tudi njim
pomagati, da pridejo k sebi. Če je že Tvoja beseda
ostra, Tvoje srce ni. Vse storiš, da bi se sleherni
rešil.
Desetka rožnega venca: Ki je za nas težki križ nosil!
MOLITEV
Še posebej Te gledam, Jezus, v Tvoji molitvi na
križu: »Oče, odpusti jim, …« Nenehoma si učil, da
moramo moliti za sovražnike, da naj ne preklinjamo
tistih, ki nas preklinjajo. Zdaj to dokažeš z
dejanjem: ko te mučitelji razpenjajo na križ, moliš
zanje.
Hočem Te gledati, Jezus, da ne bi v današnjih časih,
polnih nemira, izgubil orientacijo duha pobožnosti.
Hočem slišati Tvojo odpuščajočo besedo, da se ne
bi v tem času izgubil odmev Tvojih besed v mojem
srcu. Hočem hoditi za Teboj, Jezus, da bi v izkustvu
molitve spet zadobil enoto svojega bitja in postal
nosilec miru, ne pa nemira.
Desetka rožnega venca: Ki je za nas križan bil!
Gospod, prosim Te za duha prave molitve, prosim
Te za iskreno pobožnost. Daj mi od svojega Duha,
da bo tudi moje življenje prežeto z lučjo in mirom.
Daj mi od svojega Duha, da v mojem bitju ne bo
prostora za duha nemira, sovraštva in maščevanja!
Reši me brezbrižnosti za Tvoje navdihe, Gospod!

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu… AMEN!
PESEM
Ti, o Marija, naša Kraljica,
Ti besednica revnih sirot!
K Tebi hitimo, se Ti izročimo,
Tebe slavimo, polno dobrot.

