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Pesem:   
 
NIČ NE POVEJTE  
h Fis7  
Nič ne povejte Materi moji, kako je z menoj;  

h G h Cis7  
da so napletli krono iz trnja za mojo glavo,  

G D g D E7 Fis4 h  
da so napletli krono iz trnja za mojo glavo.  

- da se zarilo trnje bodeče je v čelo mlado;  

- da so obraz mi ves opljuvali, ranili telo;  

- da bom na križu moral umreti, oprati zemljo;  

- da me pod križem mrtvega vzela bo v svoje dlani;  

- da mi s solzami rane izmivala strta bo vsa;  

- ona bo tarnala in jokala za mene vso noč;  

- s solzami bo oči si izžgala, trpela strašno;  

- v njeni bolesti jo tolažite vsi dobri ljudje. 

 
Božja beseda: 

 

1 Nekoč je na nekem kraju molil. Ko je nehal, 

mu je eden izmed njegovih učencev dejal: 

»Gospod, naúči nas moliti, kakor je tudi Janez 

naučil svoje učence.« 2 Rekel jim je: »Kadar 

molite, recite: Oče! Posvečeno bodi tvoje ime. 

Pridi tvoje kraljestvo. 3 Naš vsakdanji kruh 

nam dajaj od dne do dne 4 in odpústi nam naše 

grehe,  

saj tudi sami odpuščamo vsakomur, ki nam je 

dolžan, in ne vpelji nas v skušnjavo!«  

 

5 In rekel jim je: »Kdo izmed vas, ki ima 

prijatelja, bo prišel opolnoči k njemu in mu 

rekel: ›Prijatelj, posodi mi tri hlebe kruha, 

6 kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj in 

mu nimam s čim postreči,‹ 7 in mu bo oni 

znotraj odgovoril: ›Ne nadleguj me!  

 

Vrata so že zaprta in moji otroci z menoj v 

postelji, ne morem vstati in ti dati.‹ 8 Povem 

vam: Če ne bo vstal in mu dal zato, ker je 

njegov prijatelj, bo zaradi njegove nadležnosti 

vstal in mu dal, kolikor potrebuje. 9 Tudi jaz 

vam pravim: Prosíte in vam bo dano! Iščite in 

boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! 

10 Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, 

najde; in kdor trka, se mu bo odprlo. 11 Ali je 

med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če 

ga bo prosil za ribo? 12 Ali mu bo dal 

škorpijona, če ga bo prosil za jajce? 13 Če 

torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim 

otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški 

Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo.« 
(Lk 11,1-13) 
 

Kratka tišina za premišljevanje. 
 

Pesem: 

KRALJEVO ZNAMNJE 

Kraljevo znamnje, križ stoji, 

bandero glej vihrati, 

na križu Jezus nas uči 

srčno se vojskovati. 

 

O sveti križ, življenja luč! 

O sveti križ, nebeški ključ! 

Ponižno te častimo, 

zvestobo obljubimo. 

Zveličar s križem vabi nas 

zvesto za njim hoditi, 

svoj križ sprejeti slednji čas 

in ga za njim nositi. 

 

O sveti križ, življenja luč! 

O sveti križ, nebeški ključ! 

Ponižno te častimo, 

zvestobo obljubimo. 

 

Molitev:  
Za mir in pravičnost v svetu skupaj molimo 

desetko rožnega venca s skrivnostjo: 

 ki je za nas težki križ nesel. 
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