
Spodbuda Duh Assisija                                                       

za mesec marec 2023 

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen 

 

Pesem:  Mir vam dajem in zapuščam ali O moj Bog dopusti mi (Molitev svetega 

Frančiška) 

 

Molitev 

Vsemogočni, večni in usmiljeni Bog, Ti ki si nas ustvaril in nas želel na tem svetu, Ti 

edini veš kako zelo hrepenimo po miru. Po miru v svetu, po miru kjer so vojne, po 

miru v naših družinah, v naših domovih, po miru v naših odnosih, predvsem pa po 

miru v nas samih. Ti, ki vse vidiš, Ti veš kako zelo smo razboleli, koliko nemira je v 

nas in kako težko se umirimo, zares umirimo, povežemo s Teboj in začutimo Tvoj 

mir. Ti veš, kako težko je še posebej tistim, ki so odraščali v nemiru, v pomanjkanju 

ljubezni, sprejetosti in kako je vse to vplivalo na njihovo samopodobo, občutke lastne 

vrednosti. Saj veš, bolj kot smo ranjeni, težje se zmoremo umiriti. Težko je vzdržat in 

čutit svojo bolečino, svoj nemir. In Gospod, kako se naj v svojem nemiru, umirimo? Ti 

veš, da je to za nas pogosto pretežko. Brez Tvojega usmiljenja pa sploh. Ti veš, kako 

zelo smo vpeti v ta svet, v nemir okrog nas, v hitenje. Ti veš, da pogosto vsi pritiskajo 

na nas, od nas nekaj pričakujejo, vedno znova se moramo dokazovati… In kako hitro 

skrenemo s poti in iščemo mir na nepravih mestih. 

Gospod Ti veš, Ti vse veš, zato te prosim, daj nam milost doumeti, da smo vredni, da 

smo sprejeti in ljubljeni Tvoji otroci točno takšni kot smo, nepopolni, ranjeni, razboleli, 

prestrašeni, nemirni. Podeli nam mir, notranji mir, ki ga svet ne more dati, ki si ga ne 

moremo prislužiti z dokazovanjem, ampak ga dobimo zastonj, a le če se Ti 

prepustimo, Ti zaupamo, Nate preložimo svoje strahove in skrbi ter se povežemo s 

Teboj v molitvi. Gospod bodi usmiljen in nam daj milost, da bomo to zmogli in da bi 

zmogli biti povezani s Teboj večina časa, saj šele ko bo mir v nas, ga bomo zmogli 

širiti. Amen 

Pesem: O moj gospod bodi zahvaljen (Frančiškova Sončna pesem) 



Uvodna pesem v Božjo besedo: Ti ki si na svet prinesla sonce  

 

Božja Beseda: 

Glej, spočela boš in rodila sina 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,26-38) 

Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje 

Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, 

in devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k njej, je rekel: »Pozdravljena, milosti polna, 

Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj 

pomeni ta pozdrav. 

Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in 

rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog mu bo dal 

prestol njegovega očeta Davida, kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu 

kraljestvu ne bo konca.« 

Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko moža ne poznam?« Angel ji je 

odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi 

Sveto, ki bo rojeno, Božji Sin. In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v 

svoji starosti; in to je šesti mesec njej, ki je nerodovitna; kajti pri Bogu ni nič 

nemogoče.« 

 

Tišina – čas za premišljevanje Božje Besede. 

 

Molitev za ozdravljenje s. Fani 

molimo devetdnevnico k Božji služabnici Cvetani Priol, Mariborčanki, ki je lahko 

dobra priprošnjica za Fanino zdravje. 

Vsemogočni Bog, Oče luči, 

od tebe prihaja vsak dober dar. 

Hvala ti za Božjo služabnico Cvetano, 

ki je svoje življenje darovala za Cerkev 

in je tudi v bolezni in v trpljenju zvesto 

služila Tvojemu klicu. 

Podeli ji čast oltarja, 

da bomo po njenem zgledu 

 



sprejemali svoj križ in v upanju na vstajenje 

gradili tvoje kraljestvo. 

Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

 

Na Cvetanino priprošnjo podeli milost Fanine popolne ozdravitve. 

 

Oče naš … Zdrava, Marija … Slava Očetu … 

 

Božja služabnica Cvetana, prosi za nas! 

 

Za mir in ozdravljenje zmolimo desetko rožnega venca: 

Ki si ga Devica v templju našla. 

 

Pesem: Res je prijetno (Brat sonce, sestra luna)  

 


