Molitvena spodbuda za mir

Daj mi svojega Svetega Duha, da ti bom

27. avgust 2020

zmogel vsak dan znova podariti svoje srce.
Pomagaj mi, da bom povsod razširjal Tvojo
ljubezen, kjerkoli sem in kamorkoli grem.
Nauči me tiste ljubezni, ki je vedno
potrpežljiva, vedno prijazna. Nauči me tiste
ljubezni, ki ni nikoli nevoščljiva, napuhnjena,
sebična ali zamerljiva. Tiste ljubezni, ki okuša
srečo v resnici in je vedno pripravljena
odpuščati. Danes ti dajem svoje srce. Dajem

Uvodna pesem: taizeski spev

ti svoje roke, noge, svoj glas, da boš lahko ti
po meni v ta svet prinašal svojo ljubezen.

/:Bodi tu in čuj zdaj z menoj.
Čuj zdaj in moli, čuj zdaj in moli.:/

Daj, da bom mogel biti slaboten, a vztrajen
odsev tvoje popolne Ljubezni.

Papež Frančišek nas vedno znova vabi k
molitvi za preganjane kristjane po vsem
svetu. V enem od svojih nagovorov nas takole
spodbuja:
»Pomislimo na tolike brate in sestre, ki danes
ne morejo moliti skupaj, ker so preganjani, ne
morejo brati evangelija ali Svetega pisma, ker
ga ne smejo odpreti. Pomislimo na brate in
sestre, ki se ne morejo udeležiti svete maše,
ker je to prepovedano. Kolikokrat gre
duhovnik na skrivaj k njim na čaj in tam
skrivaj mašuje. To se dogaja danes.«

POKLICAN SEM K POPOLNI LJUBEZNI
(molitev matere Terezije)
Odpri mi oči, Gospod, da bom spoznaval Tebe
v vseh svojih bratih in sestrah. Odpri mi
ušesa, Gospod, da bom slišal klice vseh tistih,
ki potrebujejo mojo pomoč.
Odpri mi srce, Gospod, da se bom naučil
ljubiti svoje bližnje, nas ljubiš ti.

Za mir v svetu, zlasti za žrtve nasilja in vse,
ki nasilje povzročajo, molimo danes rožni
vene Božjega usmiljenja.

Sklepna pesem: Ti naša mati ljubljena
Ti naša Mati ljubljena, si od Boga izvoljena.
Ti polna vseh si milosti, zdaj k tebi prihitim.
Ti veš za Betlehem, poznaš ves Nazaret.
Si doživela Golgoto, pa tudi prazen grob.
Ref.: Ave, ave, ave Marija, prosi, prosi, prosi
za nas.
Ave, ave, ave Marija, prosi, prosi, prosi za nas
Boga.
Ti naša Mati ljubljena, saj vir si vsega upanja,
Mi vsi zavetje iščemo in k tebi pridemo.
Poznaš skušnjave in skrbi, zablod nas grešnih
varuj ti, Tolažnica žalostnih, mi k tebi kličemo.
Ref.

