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Pesem: POGLEJ TO LUČKO 
 
Poglej to lučko, poglej ta sij, ki seže do srca in 
greje, greje še tako majhen cvet,   greje bitje, 
ki hoče živet in čaka, še zmeraj čaka. 
 
Kdo je dal to lučko v to temo sveta, da prižiga 
novi dan in greje? Kdo je hotel, da tu stoji,  ko 
ugasnejo vse luči in čaka, o poglej, kako čaka, 
čaka le na tvoj korak. 

 
Vzemi to lučko, naj te spremlja povsod, 
majhen bel plamenček osvetlil ti bo pot. 
Vzemi roko, ki ob poti bo čakala, 
osamljenost, potrtost ti bo priznala. 
Daj ji v roke luč,  pojdita skupaj za njo. 
 
Bog je dal to lučko, želel je, da sveti vsem 
ljudem sveta in greje. 
Kdor pa lučko le zase drži, ta svetlobe te 
vreden ni 
naj čaka, morda pa dočaka, dočaka tvoj korak. 
 
Prosim te, Oče, ne vzemi je nazaj, 
v mojem srcu bo sijala vekomaj. 
V tej pesmi bom samo še to zapisala: 
hvala za to luč, še enkrat hvala. 

 
Božja beseda: 
 
 »Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! 
Trkajte in se vam bo odprlo! Kajti vsak, kdor 
prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, 
se mu bo odprlo.  Ali pa: kdo med vami bo dal 
svojemu sinu kamen, če ga bo prosil kruha? Ali 
mu bo dal kačo, če ga bo prosil za ribo? Če 
torej vi, ki ste hudobni, znate svojim otrokom 
dajati dobre darove, koliko bolj bo vaš Oče, ki 
je v nebesih, dajal dobro tem, ki ga prosijo.«  
Mt 7, 7-11 
 
(V tišini premišljujmo Božjo Besedo) 

Pesem:   
Poglejte, kakšno ljubezen 
 
Poglejte, kakšno ljubezen nam je izkazal 

dobri Bog, poglejte, kakšno ljubezen 

nam je izkazal dobri Bog, da smemo 

imenovati se - otroci in dediči Boga! 

 
V molitvi svetlega dela rožnega venca, 
skupaj prosimo za mir v svetu. 
 
 
Sklepna molitev: 
 
Z nami si  

Z nami si vse dni 
do konca sveta. 

Z nami si, božja vsemogočnost, 
z našo krhkostjo. 

Z nami si, večna ljubezen 
in spremljaš vsak naš korak. 

Z nami si, suvereno varstvo 
in zagotovilo uspeha v skušnjavah. 

Z nami si, moč, 
ki podpiraš našo omahujočo 
velikodušnost. 

Z nami si v naših bojih in neuspehih, 
v naših težavah in preizkušnjah. 

Z nami si v naših razočaranjih in stiskah, 
da nam vrneš pogum. 

Z nami si v žalosti, 
da nam daješ navdušenje svojega veselja. 

Z nami si v samoti 
kot tovariš, ki nikoli ne odpove. 

Z nami si v naše apostolskem poslanstvu, 
da nas vodiš in podpiraš. 

Z nami si, da nas vodiš k Očetu 
po poti modrosti in večnosti.  

Amen. 

Ignacio Larrañaga 

 


