
SPODBUDA ZA SEPTEMBER 2020 

 

Hvaljen, moj Gospod, v onih, ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo, 

in prenašajo slabosti in trpljenje. 

Blagor njim, ki ostanejo v miru, zakaj ti, Najvišji, jih boš kronal. 

 

Pesem: Kristus končno zmagal bo (3 x) nekega dne, 

            tega upanja nihče mi vzeti ne more. 

 Kristus končno zmagal bo. 
  

 On nam bo prinesel mir… 
 

 On nas osvobodil bo … 
 

  

ZGODBA O LASTOVKAH 

 

Frančišek je poklical brata Maseja in sta odšla proti mestecu Alviano. Meščani so bili kmalu vsi 

okrog Frančiška, poljubljali so mu roko, prinašali otroke, da jih blagoslovi, in se radostno 

pogovarjali z njim. Prosili so ga, naj jim pove kaj lepega, in Frančišek je stopil sredi trga na kamen 

in pričel: 

„Mir bodi z vami, ljubi moji!“ V tem hipu so prifrčale lastovke in tako zagostolele mimo 

Frančiška, da ni bilo mogoče razumeti njegovih besed. Frančišek je umolknil in spet pričel, ljudje 

so pridrževali sapo, da jim ne bi ušla nobena besedica, a lastovke so žgolele dalje in se 

spreletavale prav nizko spodaj in bile bolj in bolj glasne. Frančišek jih je pogledal, jih gledal in 

gledal in slednjič dejal prav prisrčno: 

„Lastovke, ljube sestrice moje, zdaj je pa že čas, da dobim jaz besedo! Čebljale ste in čebljale – 

zadosti ste povedale. Poslušajte zdaj božjo besedo, pridne bodite in molčite, dokler bom jaz 

govoril!“ 

In glej – lastovke so utihnile na besedo in so molčale, dokler je Frančišek pridigal. 

 

Desetka rožnega venca: Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo 

 

Pesem: Vlij mi olja v srce, da bom svetil, 

  vlij mi olja v srce, Gospod, 

 da bom svetil ljudem kakor sonce, 

 da bom svetil vsem ljudem, Gospod. 

  Poj hozana, poj hozana, 

  poj hozana Jezusu, zapoj! 

 Vlij ljubezni v Srce, da bom svetil, 

 vlij ljubezni v srce, Gospod, 

 da preneha sovraštvo na svetu, 

 po vsej zemlji naj zavlada mir. Odp. 

 

Molitev: 

Pot naj te vodi tako, da boš srečeval samega sebe! 

Veter naj ti piha v hrbet, sonce pa ti toplo sije v obraz! 

Dež naj rahlo moči tvoja polja! 

In vse dotlej, ko se spet srečava, naj te Bog varno drži za dlan! 

 

Blagoslovi nas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. 

Pojdimo in živimo v miru! Bogu hvala! 


