Spodbuda Duh Assisija,
(27. v mesecu)
za junij 2022

Misli svetega očeta papeža Frančiška, molitev sv. Frančiška –
Božja ljubezen in delo za mir
Pesem:

JEZUS MOJ, LJUBIM TE
Jezus moj, ljubim te!
Bolj kot vse drugo ljubim te!
Vse, kar je v meni, naj prepeva ti:

Jezus moj, ljubim te!

Iz pisma apostola Pavla Efežanom
14 Zato upogibam svoja kolena pred Očetom, 15 po katerem se imenuje vsakršno
očetovstvo v nebesih in na zemlji, 16 naj vam dá po bogastvu svojega veličastva, da se po
njegovem Duhu močno utrdite v notranjem človeku. 17 Naj Kristus po veri prebiva v vaših
srcih, da bi tako, ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni, 18 mogli z vsemi svetimi doumeti,
kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina, 19 ter spoznati Kristusovo ljubezen,
ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje polnosti.
JEZUS MOJ, HVALIM TE
Jezus moj, hvalim te!
Bolj kot vse drugo ljubim te!
Vse, kar je v meni, naj prepeva ti:

Jezus moj, molim te,…

***MOLIMO IN PREMIŠLJUJMO prebrane besede in molimo 10x zdrava Marija: Ki si za nas nesel
težki križ!
• Papež Frančišek nas glede na zgornjo Božjo besedo spodbuja

»Je ljubezen, ki je ni mogoče razumeti,« je zatrdil papež. »Kristusova ljubezen, ki presega
vsako znanje. Presega vse. Tako velika je Božja ljubezen. Nek pesnik je rekel, da je kakor
morje brez obale in brez dna, kot morje brez meja. To je ljubezen, ki jo moramo razumeti,
ljubezen, ki jo prejemamo.«

***SLEDI KRATKA TIŠINA

Pesem: (2x ponovi)
Poglejte, kakšno ljubezen nam je izkazal dobri Bog,
poglejte, kakšno ljubezen nam je izkazal dobri Bog,
da smemo imenovati se - otroci in dediči Boga!

***SKUPAJ molimo molitev sv. Frančiška
GOSPODU BOGU
Darujmo najvišjemu in vzvišenemu Gospodu Bogu vse dobrine;
in priznavajmo, da so vse njegove
ter se za vse zahvaljujmo njemu,
od katerega prihaja vse dobro.
On je najvišji in vzvišeni,
edini resnični Bog.
On, od katerega je vse dobro,
On, ki je edini dober (prim. Lk 18,19),
naj ima in njemu naj bo
vrnjeno in On naj prejema
vso čast in spoštovanje,
vso hvalo in poveličevanje,
vso zahvalo in slavo.
In kadarkoli vidimo ali slišimo,
da kdo preklinja
ali kaj zlega dela
ali sramoti Boga,
tedaj naj mi poveličujemo,
hvalimo in slavimo Gospoda,
ki je poveličevan vekomaj. Amen.

***MOLITEV desetke rožnega venca: Ki je za nas križan bil
Pesem: (2x ponovi)
Poglejte, kakšno ljubezen nam je izkazal dobri Bog,
poglejte, kakšno ljubezen nam je izkazal dobri Bog,
da smemo imenovati se - otroci in dediči Boga!
• Papež Frančišek v knjigi Proti vojni. Pogum za gradnjo miru
»Vojna, ki jo doživljamo, je še eno barbarstvo in mi imamo, žal, kratek spomin. Da, kajti če
bi imeli spomin, bi se spominjali, kaj so nam pripovedovali naši stari starši in naši starši, in
čutili bi potrebo po miru, tako kot naša pljuča potrebujejo kisik. Vojna vse sprevrže, je čista
norost. Njen edini cilj je uničenje; razvija se in raste prav skozi uničevanje in če bi imeli
spomin, ne bi trošili desetine, stotine milijard za ponovno oboroževanje, za opremljanje z
vedno bolj izpopolnjenim orožjem, za povečanje trga in trgovine z orožjem, ki na koncu
ubija otroke, ženske, stare ljudi.«

***KRATKA TIŠINA
Blagoslov sv. Frančiška:
Blagoslovi naj te Gospod
in te varuje.

Obrne naj svoje obličje k tebi
in ti da mir.

Pokaže naj ti svoj obraz
in se te usmili.

Gospod naj te blagoslovi,
draga brat in sestra!

