
Spodbuda Duh Assisija,  

(27. v mesecu) za julij 2022 

 

Pesem: V RAJU BLAŽENEM KRALJUJEŠ 

V raju blaženem kraljuješ sredi Serafinskih 

čet, sveti učenik Frančišek z žarom angelskim 

odet.  

 

Zdrav nam bodi, oče blagi,zvezda jasnega 

neba, vzor največjega uboštva, roža 

umbrijskih gora. 

  

S krono blaženstva ovenčan,z rajskim 

cvetjem si obdan, kakor biseri plamteči, mu 

žare sledovi ran. 

Zdrav nam bodi, oče blagi,zvezda jasnega 

neba, vzor največjega uboštva, roža 

umbrijskih gora. 

 

Pošlji nam miru, Frančišek, sladki tolažnik 

sirot, s srečo nas oblagodari, siplji iz nebes 

dobrot. 

 

Zdrav nam bodi, oče blagi, zvezda jasnega 

neba, vzor največjega uboštva, roža 

umbrijskih gora. 

 

Nadaljujmo z molitvijo za mir in razrešitvi 

razmer v Ukrajini in po svetu. Prosimo, da bi 

se vse vpletene strani vzdržale vseh dejanj, ki 

bi lahko povzročile še večje trpljenje 

prebivalstva. 

Dobri Bog, ko spremljamo novice o 

napredovanju vojne, molimo in prosimo za 

spremembo src in misli, za deeskalacijo 

razmer v Ukrajini ter povrnitev dialoga. 

Prosimo te za varnost in zaščito prebivalcev 

Ukrajine in mir v njihovi državi. Odpri 

svetovnim voditeljem oči, da bi spoznali, da 

je svet naš skupni dom in da narode veliko 

več stvari združuje, kot ločuje, ter bi se 

odvrnili od vojne in bili sposobni najti mirno 

rešitev. 

Molimo tudi, da svet ne bi gledal stran od 

vojne in bi občutljiv za bolečino prizadetih 

pomagal tako pri vzpostavitvi miru kot 

prizadetim in vsem, ki bežijo pred napadi. 

Oče, varuj Evropo, vlivaj nam poguma in 

zaupanja v Tvoje varstvo in pomoč. 

Pomagaj nam, da bomo posebej v času 

preizkušenj trdni v veri, da si bomo 

prizadevali za resnico, svobodo in mir. 

Amen.   

 

Nekaj minut tišine, razmislimo, kakšno je 

naše upanje, kaj storimo za mir…  

 

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. 

  

Smo v mesecu juliju, zato zmolimo:  

LITANIJE PREDRAGOCENE  KRVI  

JEZUSA KRISTUSA 

Gospod, usmili se 

Kristus, usmili se 

Gospod, usmili se 

  

Jezus, sliši nas 

Jezus, usliši nas 

Bog Oče nebeški – usmili se nas 

  

Bog Sin, Odrešenik sveta 

Bog Sveti Duh 

Sveta Trojica, en sam Bog 

  

Kristusova kri, edinega Sina 

večnega Očeta – zveličaj nas 

Kristusova kri, učlovečene Božje Besede 

Kristusova kri, nove in večne zaveze 

Kristusova kri, v smrtnem boju 

na zemljo potočena 

Kristusova kri, pri bičanju razlita 

Kristusova kri, 

izpod trnjeve krone tekoča 

 Kristusova kri, na križu prelita 

Kristusova kri, cena našega odrešenja 

Kristusova kri, brez katere ni odpuščanja 

 Kristusova kri, v svetem Rešnjem telesu 

kopel in pijača 

Kristusova kri, veletok usmiljenja 

Kristusova kri, zmagovalka 

hudobnih duhov 

Kristusova kri, srčnost mučencev 

Kristusova kri, moč pričevalcev 

Kristusova kri, iz katere rastejo device 

 Kristusova kri, trdnost preskušanim 

Kristusova kri, lajšanje obteženim 

Kristusova kri, tolažba jokajočim 

 Kristusova kri, srcem mir in sladkost 

Kristusova kri, upanje spokornim 

Kristusova kri, uteha umirajočim 

 Kristusova kri, 

poroštvo večnega življenja 

Kristusova kri, rešitev duš iz vic 

Kristusova kri, vse slave in časti 

najbolj vredna 

  

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, 

– prizanesi nam, o Gospod. 

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, 

– usliši nas, o Gospod. 

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, 

– usmili se nas. 

  

S svojo krvjo, Gospod, si nas odrešil. 

– In nas našemu Bogu napravil za kraljestvo. 

  

Molimo. Bog, naš Oče, z dragoceno krvjo 

svojega Sina si odrešil ves človeški rod. 

Ohrani v nas delo svojega usmiljenja, da 

bomo trajno obhajali skrivnost odrešenja in 

prejemali njegove sadove. Po Kristusu, 

našem Gospodu. – Amen. 

Pesem: 

Marija, pomagaj nam sleherni čas, 

na tebe ozira se vsak izmed nas. 

Marija, vse k tebi hiti, 

Marija, pomagaj nam ti! 

Marija, pomagaj in vodi nas ti, 

da Bogu in tebi zdaj bomo zvesti. 

Marija, vse k tebi hiti, 

Marija, pomagaj nam ti! 

Marija, pomagaj rodovom zemlje, 

da v Božji ljubezni in miru žive. 

Marija, vse k tebi hiti, 

Marija, pomagaj nam ti! 

Marija, pomagaj sirotam vojske, 

jih milostno sprejmi na svoje Srce. 

Marija, vse k tebi hiti, 

Marija, pomagaj nam ti! 



Še enkrat zakličem in prosim naglas: 

Nikar ne zapusti, Marija, ti nas. 

Marija, vse k tebi hiti, 

Marija, pomagaj nam ti! 

 


