
MOLITEV V DUHU ASSISIJA,  
27. november 2021 
 
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 
Amen. 
Pesem: USMILJENI JEZUS 
Usmiljeni Jezus, ozri se na me,  
iskrene se dvigajo k tebi želje. 
Naj ljubim srčno le tebe samo,  
ki svoje razkrivaš Srce mi lepo. 
 
Če joka sirota, tolažbo deliš,  
za ovco zgubljeno pa sam se solziš. 
Naj ljubim gorko le tebe samo,  
usmiljen me dvigni na ramo svojo. 
 
Ko v družbo nebeško boš srca jemal,  
boš zvesto ljubezen najvišje dejal. 
Saj ljubim zvesto le tebe samo,  
o sprejmi me k sebi v veselo nebo. 
 

Iz pisma apostola Pavla Filipljanom (Flp 2,6-11) 
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 v nebesih, na zemlji in pod zemljo 
in da vsak jezik izpove, 
da je Jezus Kristus Gospod, 
v slavo Boga Očeta. 

To je Božja beseda. Bogu hvala! 
 
(Ostanimo nekaj trenutkov z Božjo besedo  
in jo premišljujmo.) 

 
 
Iz poslanice svetega očeta Frančiška za  
5. svetovni dan revnih: 
Ubogi ima eno samo obrambo: njegova 
revščina in razmere, v katerih se znajde. Ne 

zahtevajte od njega nič drugega; toda 
čeprav bi morda najbolj hudobnemu 
človeku na svetu kdaj primanjkovalo hrane, 
ga rešimo lakote. […] Človek, ki je usmiljen, 
je pristanišče za tistega, ki je v potrebi: 
pristanišče sprejema in rešuje pred 
nevarnostjo vseh brodolomov; ne glede na 
to, ali gre za zločince, za dobre ljudi, ali so 
kot tisti, ki se znajdejo v nevarnosti, jim 
pristanišče nudi zavetje znotraj svojega 
zaliva. Tudi ti torej, kadar vidiš na tleh 
človeka, ki je doživel brodolom revščine, ne 
sodi, ne zahtevaj obračuna o njegovem 
ravnanju, ampak ga reši nesreče«  
 
Pesem: KO BI LJUDJE LJUBILI SE 
Ko bi ljudje ljubili se kot brate in sestre,  
ljubezen bi združila vse, podrla vse meje. 
 
In človek bil bi bratu brat, po srcu vsakemu 
enak,  
ko bi ljudje ljubili se kot bratje in sestre. 
 
Utihnil hrup bi vojn, grozot in mir zavladal 
bi povsod, 
ko bi ljudje ljubili se kot bratje in sestre. 
 
Stopil bi se zavisti led, družina ena bil bi 
svet, 
ko bi ljudje ljubili se kot bratje in sestre. 
 
 
Molitev: MOLITEV BRATSTVA (br. Ignacio 
Larrañaga) 
Gospod Jezus Kristus, steber edinosti in 
kralj bratstva: pošlji nam vsako jutro ogenj 
svojega Duha. Poruši pregrade, ki so jih 
postavili sebičnost, ponos in nečimernost. 
Od našega doma odvrni nevoščljivost, ki 
rodi spore. Osvobodi nas nemoči. Pomiri 
vročekrvnost in napolni nas z mirom. 
Naj se v naših srcih pretakajo občutljivi in 
topli tokovi, da bi si medsebojno odpuščali, 
da bi se sprejemali in radovali kot otroci iste 
matere. 
Odstrani z naše poti tekmovanje in 
nasprotovanje; razbij zaprte skupine, da 
bomo drug do drugega odprti in pošteni, 
odkritosrčni in resnicoljubni. 



Naj zraste zaupanje kakor košato drevo, v 
senci katerega se bomo vsi počutili srečne. 
In tako bomo pred svetom očitno in 
preroško znamenje, da si ti Jezus živ med 
nami. Amen. 
 
Desetka rožnega venca : Ki je za nas s 
trnjem kronan bil. 
 
Pesem: POVSOD BOGA 
Povsod Boga, ljubljena Mati,  
mi hočemo povsod Boga:  
naj vlada Bog, Kralj naš in Oče,  
Gospod je zemlje in neba.  
Svoj blagoslov Marija,  
pošlji iz rajskih dalj.  
Povsod Boga, on je naš Oče,  
povsod Boga, on je naš Kralj!  
 
Povsod Boga naši mladini,  
naj sveta vera jo blaži;  
naj daje moč mladim naporom,  
za vzore svete jo vzgoji.  
Svoj blagoslov Marija,  
pošlji iz rajskih dalj.  
Povsod Boga, on je naš Oče,  
povsod Boga, on je naš Kralj! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povsod Boga našim družinam,  
naj zakon božji v njih živi;  
v njih se vrsti z delom molitev  
in srcem radost Bog deli.  
Svoj blagoslov Marija,  
pošlji iz rajskih dalj.  
Povsod Boga, on je naš Oče,  
povsod Boga, on je naš Kralj! 
 
Povsod Boga! Cerkev naj sveta  
v svobodi narode uči;  
naj nosi luč božje ljubezni,  
da bomo v njej edini vsi. 
Svoj blagoslov Marija,  
pošlji iz rajskih dalj.  
Povsod Boga, on je naš Oče,  
povsod Boga, on je naš Kralj! 
 


