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Pesem: 

O romar moj 

O romar moj, le tu 
postoj, pri meni ti 
gostij nocoj. Odpri 
srce, izlij gorje, 

saj vedno čakam tu na 
te. 
 

Odp.: Ljubiti, 
ljubiti, ljudi sem 
učil, ljubezen s  

križa vso sem izlil. 
O romar,  pri meni ti 
se spočij, ljubezni 

se mojega srca napij. 
Saj jutri spet greš v 
širni svet, a zate 
jaz sem tu razpet. 
Grem sam s teboj 

pogumno v boj, nič 
več sveta se ti ne 

boj! 
Odp. 

Pod križem pa je 
Mamica, ki naju ljubi 
prav oba. Kar prosiš 
ti, se vse zgodi, ker 
Mati ti za te stoji. 

Odp. 

 

* 

STUDENEC ŽIVE VODE 

(Stanko Janežič) 

 

Bil si na poti, 

utrujen in žejen, 

in si počival 

ob Jakobovem vodnjaku 

sredi tujske dežele Samarije. 

In si prosil Samarijanko, 

naj bi ti dala piti. 

In si se z njo pogovarjal 

o živi vodi, ki teče 

v večno Življenje. 

Ti sam si Studenec 

skrivnostne žive vode, 

ki očiščuje in zdravi 

in mrtve oživlja 

in vse za vedno odžeja. 

Daj nam Gospod 

te žive vode, 

ti naš Mesija, 

in nas popelji 

v večno Življenje. 

 

* 

Kratka tišina. 

Pesem: 

Izvir si, Jezus 

Izvir si, Jezus, žive vode,  napolni s Svetim 
Duhom nas! Naj moje bo srce kot tvoje,  

ljubezen tvoja v njem gori! 
 

* 

Za mir v svetu skupaj molimo svetli del 

rožnega venca. 

* 

Sklepna molitev: 

PROŠNJA ZA UPANJE  

(Leon-Joseph Suenens) 

 

Pomagaj nam,  

da gremo v jutrišnji dan,  

ne da bi gledali nazaj 

in ne da bi se ustrašili naporov. 

Daj nam dovolj zraka, da bomo na novo 

upali, kot da se življenje šele danes 

začenja.  

Daj nam upanja tudi v viharju in nalivu, 

ker si navzoč tudi tam in mi upamo v tebe. 

 

Tako bomo v sebi nosili 

 vse upanje ljudi  

pa tudi njihove stiske. 

Daj nam diha, tvojega diha, 

ki prihaja od Očeta – tvojega Duha, 

ki veje, kjer hoče: v nalivu in viharju 

ali v rahlem pihljanju,  

s katerim nas vabiš, da se vključimo v tvoj 

duhovni tok. 

 

Daj nam svojega diha 

za molitev iz globin srca, 

za molitev, ki jo ti polagaš v nas, 



ki se v nas dviga, 

in kliče po tvoji vrnitvi v slavi, 

ki hrepeni po Gospodovi polnosti. 
 


