
 

SPODBUDA ZA FEBRUAR 2021 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 

 

Pesem: K TEBI ODPIRAMO ROKE 

K tebi odpiramo roke, Gospod, sprejmi dar človeštva, k tebi odpiramo roke, Gospod, v naših 
srcih je sreča. 

Ti nas ohrani majhne pred seboj, o Bog, skromne in čiste kot izvir, ti nas ohrani majhne pred 
ljudmi o Bog, daj nam okusiti svoj mir 

K tebi odpiramo roke, Gospod, sprejmi dar človeštva, k tebi odpiramo roke, Gospod, v naših 
srcih je sreča. 

Ti nas ohrani majhne pred seboj, o Bog, radost, ljubezen v nas vžgi, Ti nas ohrani majhne 
pred seboj, o Bog, naj bomo dobri kakor ti. 

K tebi odpiramo roke, Gospod, sprejmi dar človeštva, k tebi odpiramo roke, Gospod, v naših 
srcih je sreča. 

 

Molitev: MOČ V NAŠI NEMOČI (Karel Rahner) 

Gospod, preženi iz naših src duhovno žalost, temo, zmedenost, nagnjenost k plehkim in 
nepomembnim stvarem, brezizhodno nezaupanje, mlačnost, čemernost, občutek 
zapuščenosti, prepirljivost in razdražljivost, odtujenost od Tebe. 

Vendar, če je Tvoja volja, da nas vodiš po takih poteh, v teh trenutkih in dneh – Te prosimo 
– pošlji nam vsaj Duha zvestobe, čilosti in vztrajnosti, da bomo s trdnim zaupanjem hodili 
naprej po poti, obdržali pravo smer in uresničili odločitve, ki smo jih sprejeli, ko je sijala Tvoja 
luč in nam je Tvoja radost napolnjevala srce. 

Res, v teh trenutkih osamljenosti nam pošlji Duha pripravljenosti za boj, odločni »Napočil je 
trenutek!«… 

Osrči nas tudi z nezlomljivim zaupanjem, da nas tvoja milost ne bo nikdar zapustila. Amen.  

 

Pesem: ODPRI OČI MI 

Odpri oči mi, da vidim te Jezus, da se te dotaknem in rečem, da Tvoj sem! 

Ušesa odpri mi za Tvojo besedo, srce odpri mi, da vzljubim Te, Jezus! 

 

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom 

Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, 
ampak je sam sebe izpraznil, tako da je prevzel podobo služabnika in postal podoben 



ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal, tako da je postal pokoren 
vse do smrti, in sicer smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki 
je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno bitij v nebesih, na 
zemlji in pod zemljo in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta. 
(Flp2,6-11) 

(Ostanimo nekaj trenutkov z Božjo besedo in prisluhnimo njenemu odmevu v tihoti srca.) 

 
 
LITANIJE PONIŽNOSTI (Kardinal Rafael Merry del Val): 
Jezus krotki in iz srca ponižni, usliši me. 
Želje, da bi me drugi spoštovali, reši me, o Jezus. 
Želje, da bi me poveličevali, reši me, o Jezus. 
Želje, da bi me častili in hvalili, reši me, o Jezus. 
Želje, da bi me imeli raje kakor druge, reši me, o Jezus. 
Želje, da bi me sprejemali, reši me, o Jezus. 
Bojazni, da bi me zaničevali, reši me, o Jezus. 
Bojazni, da bi me pozabili, reši me, o Jezus. 
Bojazni pred neuspehom, reši me, o Jezus. 
Bojazni, da bi me poniževali, reši me, o Jezus. 
Bojazni, da me ne bi sprejeli, reši me, o Jezus. 
Da bi druge upoštevali bolj kakor mene, 
daj mi Jezus milost, da to mirno sprejmem. 
Da bi druge raje sprejemali, kakor mene, 
daj mi Jezus milost, da to mirno sprejmem. 
Da bi druge bolj ljubili, kakor mene, 
daj mi Jezus milost, da to mirno sprejmem. 
Da bi druge imeli raje, kakor mene, 
daj mi Jezus milost, da to mirno sprejmem. 
 

Molitev: VELIKI LJUBEZNI 

Naj odtrga, prostim te, Gospod, mojo dušo od vsega, kar je pod nebom, ognjena in 
presladka moč tvoje ljubezni, da od ljubezni umrem zaradi ljubezni do tebe, ki si iz ljubezni 
zaradi ljubezni do mene hotel umreti. (FmNaj) 

 

Pesem: GLEDAM TE, ZVELIČAR MILI 

1. Gledam te, Zveličar mili, ves krvav si, smrtno bled. Tja na križ so te pribili, ker si ljubil 
grešni svet. 

2. Tudi jaz sem z grehi križal in prebadal ti srce. Ves skesan te srčno prosim: daj odpusti 
mi dolge. 

3. Petru, ki te je zatajil, si odpustil milostno in razbojnika na križu, v sveto si sprejel 
nebo. 

4. Jezus mili, prizanesi tudi meni, grešniku, kot si nekdaj prizanesel Petru in razbojniku. 


