
Spodbuda Duh Assisija, (27. v mesecu) za julij 2021 

Pesem:   O moj Bog, dopusti mi, aleluja, da bom Tvoj glasnik miru, aleluja. 

Kjer ljudje mrzijo se, aleluja, naj prinesem jim srce, aleluja. 
Tam, kjer dvomijo o vsem, aleluja, naj jim vere luč prižgem, aleluja. 

Kjer obup loteva se, aleluja, naj prinašam upanje, aleluja. 
Kjer ljudje so žalostni, aleluja, naj jim nosim radosti, aleluja. 

Če kdo v temi blodi sam, aleluja, naj mu svojo roko dam, aleluja. 
O moj Bog, dopusti mi, aleluja, naj bom Tvoj glasnik miru, aleluja 

 

Iz papeže okrožnice VSI SMO BRATJE, kjer je papež Frančišek zapisal: 
2. Frančišek, ta svetnik bratske ljubezni, preprostosti in veselja, ki me je navdihnil, da se pisal okrožnico 
`Laudato si`, me spet spodbuja, naj to novo okrožnico posvetim bratstvu in družbenemu prijateljstvu. 
Kajti sv. Frančišek, ki se je čutil brata soncu, morju  in vetru, je znal biti še bolj povezan s tistimi, s 
katerimi ga je družilo isto meso. Povsod je sejal mir in hodil z ubogimi, zapuščenimi, bolnimi, zavrženimi,  
zadnjimi. 
55. Vabim k upanju, ki »govori o resničnosti; ki je neodvisno od konkretnih okoliščin in zgodovinskih 
danosti, s katerimi živimo, zakoreninjeno v globini človeškega bitja. Govori o žeji, o težnjah, o 
hrepenenju po popolnosti, o uresničenem življenju, o tem, da smo umerjeni po velikih stvareh, kot so 
resnica, dobrota in lepota, pravičnost in ljubezen. (…) Upanje je drzno, zna preseči osebno lagodje, 
varnost in plačilo, ki zožuje obzorje, da bi se odprli velikim idejam, zaradi katerih je življenje lepše in 
vrednejše.« Hodimo  v upanju 
 
Nekaj minut tišine, razmislimo, kakšno je naše upanje, .. se zavedamo, da smo »umerjeni po velikih 
stvareh, kot so resnica, dobrota in lepota, pravičnost in ljubezen.« 
 

Desetka rožnega venca -  ki je sv. Duha poslal… 

 

V tem počitniškem mesecu se zahvalimo za vse kar nas obdaja in daje življenje… 

 

HVALNICA STVARSTVA ALI SONČNA PESEM 
 
Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod, tebi hvala, slava in čast in ves blagoslov. 

Tebi, najvišjemu, edinemu pristoji in nihče ni vreden tebe imenovati. 
Hvaljen, moj Gospod, z vsemi tvojimi stvarmi, posebno s soncem, velikim bratom,  
ki razsvetljuje dneve in nas. 
Lepo je in v velikem sijaju žari. Tebe, Najvišji, odseva. 
Hvaljen, moj Gospod, v sestri luni in zvezdah; 
ustvaril si jih na nebu jasne, dragocene in lepe. 
Hvaljen, moj Gospod, v bratu vetru in zraku,  v oblačnem in jasnem sploh vsakem vremenu, 
s katerim ohranjaš svoje stvari. 
Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri vodi; mnogo koristi ponižna, dobra in čista. 
Hvaljen, moj Gospod, v našem bratu ognju, v katerem nam noč razsvetljuješ;  
lep je in vesel in krepak in močan. 
Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri zemlji, ki nas kakor mati hrani in nam gospodinji, 
in prinaša različno sadje in pisane rože z zelenjem. 
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. 
Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri smrti, ki ji nihče v življenju ne uide. 
Gorje njim, ki umrjejo v smrtnem grehu, a blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji, 
zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti žalega. 
Hvalite in poveličujte mojega Gospoda in zahvalite se mu in služite mu v veliki ponižnosti. 
 


