Spodbuda Duh Assisija za 27. april 2021
Molimo te, Gospod Jezus Kristus, tukaj in v vseh tvojih cerkvah,
ki so po vsem svetu in hvalimo, ker si s svojim svetim križem svet odrešil.
Psalm
Odpev: Slavljen bodi Bog.
Pojte Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela.
Svojega Sina je žrtvovala Njegova desnica in Njegova sveta roka.
Gospod je naznanil svoje odrešenje: pred obličjem narodov je razodel svojo pravičnost.
Odpev: Slavljen bodi Bog.
Na tisti dan je Gospod razkril svoje usmiljenje, in v tisti noči svojo slavo.
To je dan, ki ga je naredil Gospod; radujmo in veselimo se ga.
Odpev: Slavljen bodi Bog.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem; Gospod Bog je zasijal nad nami.
Vesele naj se nebesa in zemlja naj se raduje,
Buči naj morje in kar ga napolnjuje; veseli naj se polje in vse, kar je na njem.
Odpev: Slavljen bodi Bog.
Dajte, Gospodu, ljudski rodovi, dajte Gospodu slavo in čast; dajte Gospodu slavo Njegovega imena.
Kraljestva zemlje, pojte Bogu, igrajte Gospodu, poveličujte Boga,
ki se dviga nad nebes nebesa prosti vzhodu.
Odpev: Slavljen bodi Bog.
Glejte, oglasil se bo z močnim glasom, dajte slavo Bogu sredi Izraela:
Njegovo je veličastvo in Njegova je moč med oblaki.
Čudovit je Bog v svojih svetih; Izraelov Bog, On daje moč in jakost svojemu ljudstvu.
Odpev: Slavljen bodi Bog.
PESEM:
Ko čutiš to, da tvoja pot je v tem,
da bitje našel si in se želiš mu darovat,
ga vedno prvi ljubi ti.
Ljubi, ne čakaj, da ljubljen boš sam,
Nihče ti braniti ne more.
Ljubi, kjer tema je, delal boš dan,
Lahko boš premikal gore.
Kadar ljubezni, bolečin ter sreče drugih ne zaznaš,
Uspelo ti bo dvignit se,
Če znal boš prvi ljubit le.
Ljubi, ne čakaj, da ljubljen boš sam,

Nihče ti braniti ne more.
Ljubi, kjer tema je, delal boš dan,
Lahko boš premikal gore.
Desetka rožnega venca: Ki je Svetega Duha poslal
HVALNICA NAJVIŠJEMU BOGU (sv. Frančišek Asiški)
Ti si svet, Gospod Bog, - MOLIMO TE.
Ti edini, ki delaš čudeže. - MOLIMO TE.
Ti si močan. - MOLIMO TE.
Ti si velik. - MOLIMO TE.
Ti si najvišji. - MOLIMO TE.
Ti si vsemogočni kralj, - MOLIMO TE.
ti, sveti Oče, kralj nebes in zemlje.
Ti si trojstven in eden,
Gospod, Bog bogov.
Ti sam si dobrota,
vsa dobrota,
najvišja dobrota,
Gospod Bog, živi in resnični.
Ti si ljubezen, nesebična ljubezen.
Ti si modrost.
Ti si ponižnost.
Ti si potrpežljivost.
Ti si lepota.
Ti si blagost.
Ti si varnost.
Ti si spokojnost.

Ti si veselje.
Ti si naše upanje in radost.
Ti si pravičnost.
Ti si zmernost.
Ti si vse naše bogastvo
do zadostnosti.
Ti si lepota.
Ti si krotkost.
Ti si zavetje.
Ti si naš varuh in branitelj.
Ti si pogumnost.
Ti si osvežitev.
Ti si naše upanje.
Ti si naša vera.
Ti si naša ljubezen.
Ti si vsa naša sladkost.
Ti si naše večno življenje,
veliki in čudoviti Gospod,
vsemogočni Bog,
usmiljeni Odrešenik! –
Amen.

PESEM:
Klic veselja naj osreči po vsem svetu vse ljudi.
Aleluja, pojmo vsi, Kristus vstal je in živi.
Radost sveta naj prevzame vse nesrečne grešnike.
Aleluja, pojmo vsi, pekel nima več moči.
Vstal je Kristus zmagoviti, vstali bomo tudi mi.
Aleluja, pojmo vsi, tudi Božji Materi.
Zdaj na nebu Krist kraljuje, kraljevali bomo mi.
Aleluja, pojmo vsi, saj smo rajski dediči.
PROŠNJA ZA ZVESTOBO:
Poklekujem pred teboj, Oče našega Gospod Jezusa Kristusa,
da bi nam po zaslugah slavne svete Device Matere Marije,
našega blaženega očeta Frančiška in vseh svetnikov
ti sam, Gospod, ki si nam dal dobro delo začeti
vedno dajal tudi rast. Amen.

