
Spodbuda Duh Assisija, 

(27. v mesecu) 

za december 2021 

 

 

***Molitev je sestavljena v božično-novoletnem času 2021/2021;  
Misli iz pisma papeža Frančiška Admirabile signum - čudovito znamenje. 
 
Pesem:  

Glej, zvezdice božje migljajo lepo, 
Odprto široko je sveto nebo. 
Duhovi nebeški se z raja vrste, 
Prepevajo slavo, na zemljo hite. 
 

Obljuba predavna postala je res, 
Zveličar je rojen ljudem iz nebes. 
Pri ubogih pastircih na slami leži, 
si revščino izvoli, ponižnost uči. 

 

Ko smo v teh dneh po božiču zbrani k molitvi v duhu Assisija, skušajmo podoživljat božično 
skrivnost z besedami, ki jih je zapisal papež Frančiška v pismu  Čudovito znamenje, ki govori 
o pomenu in vrednosti jaslic. Zvezde utripajo, angeli naznanjajo, pastirji pohitijo… papež 
Frančišek razmišlja: »Koliko čustev nas mora spremljati, ko v jaslice postavljamo gore, 
potoke, ovce in pastirje! Na ta način se spominjamo, kot so napovedali preroki, da je ves 
svet deležen praznika Mesijevega prihoda. Angeli in zvezda repatica so znamenje, da smo 
tudi mi poklicani, da se podamo na pot, da bi prišli do votline in počastili Gospoda. 
»Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod« 
(Lk 2,15): tako so rekli pastirji po oznanilu, ki so ga prejeli od angelov. Iz preprostosti tega 
opisa dobivamo čudovit pouk. Za razliko od toliko ljudi, ki nameravajo narediti še tisoč 
drugih stvari, pastirji postanejo prve priče bistvenega, se pravi zveličanja, ki je podarjeno. 
Najbolj ponižni in najbolj ubogi znajo sprejeti dogodek učlovečenja. Bogu, ki nam prihaja 
naproti v Detetu Jezusu, pastirji odgovorijo tako, da se podajo na pot k Njemu, zaradi 
srečanja ljubezni in hvaležnega čudenja. Prav to srečanje med Bogom in njegovimi otroci 
po zaslugi Jezusa daje življenje naši veri, tvori njeno enkratno lepoto, ki na poseben način 
sije iz jaslic.« 
 

***Premišljujmo prebrane besede in molimo 10x Zdrava Marija: Ki si ga Devica rodila! 
 
Pesem: SVETA NOČ 
 
Sveta noč, 
blažena noč! 
Vse že spi, je polnoč, 
le Devica z Jožefom tam  
v hlevcu var'je Detece nam. 
Spavaj Dete sladko,  
spavaj Dete sladko. 
 

Sveta noč, blažena noč! 
Prišla je nam pomoč; 
Dete Božje v jaslih leži, 
 

 
grešni zemlji radost deli; 
rojen je Rešenik, 
rojen je Rešenik. 
 
Sveta noč, blažena noč! 
Radostno pevajoč, 
angeli Gospoda slave, 
mir ljudem na zemlji žele: 
človek, zdaj si otet, 
človek, zdaj si otet. 



 

Papež o Jezusu kot Bogu - otroku razmišlja: »Srce jaslic začne utripati takrat, ko ob božiču 
vanje položimo figurico Deteta Jezusa. Bog se predstavi na ta način, kot otrok, da bi ga 
sprejeli v svoje naročje. V slabotnosti in krhkosti skriva svojo moč, ki vse ustvarja in 
spreminja. Zdi se nemogoče in vendar je tako: v Jezusu je bil Bog otrok in v tem stanju je hotel 
razodeti veličino svoje ljubezni, ki se kaže v nasmehu in v stegovanju rok proti vsakomur. 
Rojstvo otroka vzbudi veselje in začudenje, ker postavi pred nas veliko skrivnost življenja. Ko 
vidimo, kako žarijo oči mladih zakoncev pred svojim komaj rojenim otrokom, razumemo 
čustva Marije in Jožefa, ki sta ob gledanju otroka Jezusa zaznavala Božjo navzočnost v 
svojem življenju. 
»In življenje se je razodelo« (1 Jn 1,2): tako apostol Janez povzema skrivnost učlovečenja. 
Jaslice nam omogočijo, da vidimo, da se dotaknemo tega edinstvenega in izrednega 
dogodka, ki je spremenil tek zgodovine in iz katerega je razvrščeno tudi štetje let pred 
Kristusovim rojstvom in po njem. 
Božji način delovanja nas skoraj omami, saj se zdi nemogoče, da bi se On odpovedal svoji 
slavi, da bi postal človek kot mi. Kakšno presenečenje je videti Boga, ki je prevzel naše 
vedenje: spi, pije mleko pri mami, joče in se igra kot vsi otroci! Bog tako kot vedno preseneča, 
je nepredvidljiv, nenehno izven naših shem. Ko nam torej jaslice kažejo Boga, kakor je vstopil 
v svet, nas izzivajo k premišljevanju o našem življenju, vključenem v Božje življenje; vabijo nas, 
naj postanemo njegovi učenci, če hočemo doseči zadnji smisel življenja. 
 

***Premišljujemo besede in molimo 10x zdrava Marija: Ki si ga devica v templju darovala. 
 
Pesem: BOŽJI NAM JE ROJEN SIN 
 

 Božji nam je rojen Sin, 
o radujmo se. 
K nam je prišel iz višin, veselimo se.  
Odp.:Iz prečiste Deve, rodbine kraljeve. 
         Božji nam je rojen Sin. 
 
Davno že prerokovan, o radujmo se. 
Beli je zagledal dan, veselimo se.  

Odp.: Iz prečiste Deve, rodbine kraljeve. 
          Božji nam je rojen Sin. 
 
Bog se učlovečil je, o radujmo se. 
Da bi nas odrešil vse, veselimo se. 
Odp.: Iz prečiste Deve, rodbine kraljeve. 
          Božji nam je rojen Sin. 

 
 
 

***SKUPAJ MOLIMO MOLITEV, KI JO PRIPISUJEJO SV. FRANČIŠKU,  
VELIKEMU GRADITELJU MIRU MED BRATI IN SESTRAMI TER V SVETU:  
 
 
 

Gospod, naredi me za orodje svojega miru. 
Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen. 
Kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje. 
Kjer je dvom, naj prinašam vero. 
Kjer je obup, naj prinašam upanje. 
Kjer je tema, naj prinašam luč. 
Kjer je žalost, naj prinašam veselje. 
 
Gospod, naj se ne trudim, 
da bi me drugi tolažili,  
ampak naj sam tolažim; 
da bi me drugi razumeli,  
ampak naj sam razumem; 

da bi me drugi ljubili, ampak naj sam ljubim. 
Kajti ko dajemo, prejemamo; 
ko odpuščamo, nam je odpuščeno; 
in ko umiramo, dosežemo prerojenje, 
prerojenje za vso večnost 
v Kristusu, našem Gospodu.  
Amen. 


