
Spodbuda: Duh  Assisija (27. v mesecu) 
(za mesec april  2022) 
 
 
Kratko navodilo:  Počasi nas zapušča kovidna nevšečnost in se stvari umirjajo glede te bolezni. Nastopila pa je druga še 
hujša  zadeva – vojna v Ukrajini. Imamo dosti razlogov za molitev. Za mesec april sem pripravil en del Frančiškovega 
molitvenega bogoslužja Gospodovega trpljenja (II. del Velikonočni čas). Molitev lahko izpeljete tudi po svoji zamisli. 
 

 
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 
 

Pesem: velikonočna pesem (po lastni izbiri) 
 
ANTIFONA: 
Sveta Devica Marija, 
ni tebi enake 
med vsemi ženami sveta, 
hči in dekla 
vzvišenega in najvišjega Kralja, Očeta v nebesih, 
mati najsvetejšega Gospoda našega 
Jezusa Kristusa, 
nevesta Svetega Duha; 
prosi za nas,  
skupaj s svetim nadangelom Mihaelom 
in vsemi nebeškimi močmi 
in z vsemi svetniki, 
svojega presvetega ljubljenega Sina, 
Gospoda in učenika. 
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. 
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej 
In vekomaj. Amen.  
 
PSALM 9  
 
Pojte Gospodu novo pesem,  
ker je storil čudovita dela. 
Svojega ljubljenega Sina 
je žrtvovala njegova desnica 
In njegova sveta roka. 
Gospod je naznanil svoje odrešenje: 
pred obličjem narodov je razodel 
svojo pravičnost. 
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. 
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem: 
Gospod je Bog, zasijal je 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. 
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 
proti vzhodu. 
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 silnost svojemu ljudstvu. 
Slavljen bodi Bog. 
 
Slava…  
 
ANTIFONA: 
Sveta Devica Marija… 
 
 
Predlog: (lahko izmolimo litanije Matere božje) 
   
 
Zaključna pesem: (po lastni izbiri) 
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