
Spodbuda Duh Assisija za 27. marec 2021 
 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 

 

Pesem: Ti si šel na križ 

Ti si šel na križ, strt od naših psovk, jagnje sredi volkov. 

Ti si vstal v nebo, kralj, sodnik sveta, sladki ženin srca. 

Ti, srce krotko, Ti, ponižna pesem, 

Ti pšenično zrno, ki umre, da polje spet vzcveti. 

Ti, pot svobode, Ti, spanec pravičnih, 

Ti, vodnik izgubljenih, brat ubogih, vrata grešnikov. 

Ti si šel na križ, strt od naših psovk, jagnje sredi volkov. 

Ti si vstal v nebo, kralj, sodnik sveta, sladki ženin srca. 

Ti, kri življenja, Ti, kruh vstajenja, 

Ti, polnost resnice, izvir luči, ki v večnost žubori. 

Ti, strah mogočnih, Ti, veselje majhnih, 

Ti, sen svetnikov, zanos mučencev, moč novih rodov. 

Ti si šel na križ, strt od naših psovk, jagnje sredi volkov. 

Ti si vstal v nebo, kralj, sodnik sveta, sladki ženin srca. 

Molitev: 

Gospod Jezus, ti si vse naše dobro. Govoril si, da so tisti, ki delajo za mir, Božji otroci, in da ti, ki si Sin, 

delaš to, kar vidiš, da dela Oče. Podari nam torej svojega Svetega Duha, da bomo tudi mi, ki smo Božji 

otroci, mogli delati za mir, saj je naš Oče Bog miru. Svojim življenjem, smrtjo in vstajenjem, si nam pokazal 

pot do resničnega bratstva. Pomagaj nam, da bomo s pomočjo tvoje milosti vsak dan umirali sebi in živeli 

svoja življenja v slavo Očetu kot dar bratom.  

Odprimo svoja srca Svetemu Duhu, da bi lahko sprejeli Božjo besedo, si jo zapomnili in v svojem življenju 

obrodili njen sad. (Predlagam, da tisti, ki bo berilo bral, bere počasi, vrstico za vrstico.) 

 

Berilo iz knjige preroka Ezekiela (Ezk 37,21-28) 

Tako govori Gospod Bog: Glejte, vzamem Izraelove sinove izmed narodov, kamor so prišli, in jih 

zberem od vseh strani ter jih pripeljem v njih deželo. Zedinil jih bom v eno ljudstvo v svoji deželi, na 

Izraelovih gorah; en sam kralj bo vsem ukazoval. Ne bosta več dva naroda in ne bodo se več delili v dve 

kraljestvi. Ne bodo se več oskrunjali s svojimi maliki in s svojimi ostudnostmi in z vsemi svojimi 

pregrehami. Rešim jih vseh njihovih nezvestob, s katerimi so se pregrešili, in jih očistim; oni bodo moje 

ljudstvo in jaz bom njihov Bog. Moj služabnik David bo kralj nad njimi in en sam pastir bo pasel vse; po 

mojih odlokih se bodo ravnali, mojih zakonov se bodo držali in jih spolnjevali. Prebivali bodo v deželi, ki 

sem jo dal svojemu služabniku Jakobu, v kateri so prebivali njihovi očetje. Prebivali bodo v njej oni, njihovi 

sinovi in vnuki na veke; moj služabnik David bo njihov knez na veke. 

Z njimi sklenem zavezo miru, z njimi bo večna zaveza. Utrdim jih in pomnožim jih ter postavim 

svoje svetišče v njih sredi na veke. Moje prebivališče bo pri njih ter bom njihov Bog in oni bodo moje 

ljudstvo. Tedaj spoznajo narodi, da sem jaz, Gospod, ki posvečujem Izraela, ko bo moje svetišče v njihovi 

sredi na veke. 
 

Molitev: 

Gospod Jezus, ti si naš kralj, ti si prišel, da zediniš vse ljudi v sebi. Daj, da bomo edini v ljubezni v naših 

odnosih, naših skupnostih in v naši Cerkvi. Poveži vse ljudi sveta da bi bili edini v prizadevanju za dobro. 

Daj, da te vsi ljudje spoznajo in vzljubijo, saj si naše življenje, da bomo pod tvojim vodstvom živeli kot eno 

Božje ljudstvo. 

Molímo Oče naš za prihod Božjega kraljestva. 

 

Molitev: 



Gospod Jezus, s svojimi grehi ranimo drug drugega in se oddaljujemo od tebe, ki si izvir ljubezni in miru. 
Prosimo te za odpuščanje. Ko so te pribili na križ, si prosil Očeta, naj nam odpusti, ko pa si po svojem vstajenju 
prišel k svojim učencem, si jim podaril svoj mir. S tem si nam pokazal, da mir prinaša le iskreno odpuščanje 
našim bližnjim, pa tudi sebi. Brez tebe ne moremo ničesar storiti. Pomagaj nam, da bi mogli iz srca odpustiti 
vsem, ki so nam karkoli hudega storili in osvobodi nas vseh naših malikov. 

Molimo Oče naš za naše sovražnike in za moč, da bi odpuščali drug drugemu 
 

Pesem: Večerja zadnja je minila

Večerja zadnja je minila, 

od mize svete vstanejo, 

zahvalna pesem je utihnila, 

vse tiho je in žalostno. 

Na nebu luna milo sije, 

na Oljsko goro žarke lije, 

na Oljsko goro žarke lije. 

Zapoved, glejte, ta je moja, 

da ljubite se med seboj. 

Iz tega bodo vsi spoznali, 

da ste hodili za menoj. 

Kot jaz vas ljubim, se ljubite 

in zvesti bratje si bodite, 

in zvesti bratje si bodite. 

 

Če svet vas bo črtil, sovražil,  

poglejte, mene je poprej. 

Ker ste izvoljeni od mene,  

črtil zato vas bo odslej.  

Od sebe bodo vas pehali,  

tako kot mene zasram'vali,  

tako kot mene zasram'vali, 

 

Pa vendar, tega se ne bojte,  

zaupajte le v mene vsi;  

pred vami jaz sem svet premagal, 

premagajte ga tudi vi.  

Ozirajte se name v sili  

in boste vso pomoč dobili  

in boste vso pomoč dobili. 

 

Molitev: Litanije Imena Jezusovega  

 

Gospod, usmili se  

Kristus, usmili se  

Gospod, usmili se  

Jezus, sliši nas  

Jezus, usliši nas  

Bog Oče nebeški, - usmili se nas  

Bog Sin, Odrešenik sveta  

Bog Sveti Duh  

Sveta Trojica, en sam Bog 

  

Jezus, Sin živega Boga  

Jezus, odsvit Očeta  

Jezus, žar večne luči  

Jezus, kralj veličastva  

Jezus, sonce pravice  

Jezus, Sin Marije Device  

Jezus ljubeznivi  

Jezus čudoviti  

Jezus, močni Bog  

Jezus, oče prihodnjega veka  

Jezus, angel velikega sklepa  

Jezus najmogočnejši  

Jezus najpotrpežljivejši  

Jezus najpokornejši  

Jezus krotki in iz srca ponižni  



Jezus, ljubitelj čistosti  

Jezus, naš ljubitelj  

Jezus, Bog miru  

Jezus, začetnik življenja  

Jezus, zgled čednosti  

Jezus, goreči ljubitelj duš  

Jezus, naš Bog  

Jezus, naše pribežališče  

Jezus, oče ubogih  

Jezus, zaklad vernih  

Jezus, dobri pastir  

Jezus, prava luč  

Jezus, večna modrost  

Jezus, neskončna dobrota  

Jezus, naša pot in naše življenje  

Jezus, veselje angelov  

Jezus, kralj očakov  

Jezus, voditelj apostolov  

Jezus, učitelj evangelistov  

Jezus, srčnost mučencev  

Jezus, luč spoznavalcev  

Jezus, čistost devic  

Jezus, krona svetnikov  

 

Bodi nam milostljiv, - prizanesi nam, o Jezus  

Bodi nam milostljiv, - usliši nas, o Jezus 

  

Vsega hudega, - reši nas, o Jezus  

Vsega greha  

Svoje jeze  

Skušnjav hudičevih  

Duha nečistosti  

Večne smrti  

Zanemarjanja tvojih navdihov  

Po skrivnosti svojega svetega učlovečenja  

Po svojem rojstvu  

Po svojem detinstvu  

Po svojem božjem življenju  

Po svojih trudih  

Po svoji smrtni bridkosti in svojem trpljenju  

Po svojem križu in svoji zapuščenosti  

Po svojih bolečinah  

Po svoji smrti in svojem pokopu  

Po svojem vstajenju  

Po svojem vnebohodu  

Po svoji ustanovitvi najsvetejšega Zakramenta  

Po svojih radostih  

Po svojem veličastvu 

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, - prizanesi nam, o Jezus  

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, - usliši nas, o Jezus  



Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, - usmili se nas, o Jezus  

Jezus, sliši nas  

Jezus, usliši nas  

 

Molimo. Gospod Jezus Kristus, ki si rekel: »Prosite in se vam bo dalo, iščite in boste 

našli, trkajte in se vam bo odprlo,« daj nam, te prosimo, gorečnost svoje božje ljubezni, da te 

bomo s celim srcem, z besedo in dejanjem ljubili in neprenehoma hvalili. Daj nam, Gospod, 

da vedno v sebi ohranimo strah in ljubezen do tvojega svetega imena, ker nikdar ne nehaš 

voditi teh, ki jih utrdiš v stanovitnosti svoje ljubezni. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. 

 

Pesem: 

 

Hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti, o moj Gospod. 

Hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti, o moj Gospod. 

 

Da nam sonce vsak dan sije  in ogreva nam življenje, 

razsvetljuje pot vseh tistih,  ki te iščejo, Gospod. 

Za vse zvezde in za luno,  ki so kakor moje sestre, 

na nebo si jih postavil in jih dal vsem, ki so v temi. Odp. 

 

Hvala ti za mater zemljo, ki zelišča, cvetje daje, 

ki jo obdelujemo, da rodi naš kruh vsakdanji. 

Za pogumne v trpljenju, ki odpuščajo v ljubezni, 

daj svoj mir jim, o Gospod, ko življenje zvečeri se. Odp. 

 

In za našo sestro smrt, ki jo čutim vsak trenutek, 

a če bom živel v ljubezni, dala smisel bo življenju. 

Za ljubezen, ki je v svetu, in tvoj dar je vsem ljudem, 

za življenje vseh otrok, ki prenavljajo naš svet. Odp. 

 

Pojem ti, o moj Gospod, in po meni se vse stvarstvo 

zahvaljuje ti ponižno, ker le ti si naš Gospod. Odp.  
 


