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Pesem: 

 

Pridi k nam 
 

C                                 F      C 
Pridi k nam, Gospod, pridi k nam! 
                              F7   C    G7 
Pridi k nam, Gospod, pridi k nam! 
C                                 F      C 
Pridi k nam, Gospod, pridi k nam, 
F  C        G7          C 
pridi, Gospod, naš Bog. 
 
Vsi te prosimo, pridi k nam! 
Sami smo, Gospod, pridi k nam! 
V tebe upamo, pridi k nam! 
 

POTREBUJEMO TE… 

Potrebujemo Tebe,  
samo Tebe,  
nikogar drugega.  
Samo Ti, ki nas ljubiš,  
lahko čutiš do nas, ki trpimo, tisto 
sočutje, ki ga vsakdo čuti do sebe.  
Samo Ti lahko izmeriš, kako velika,  
kako neskončno velika je v tem svetu  
in v tej uri potreba po Tebi. 
Vsi Te potrebujejo, tudi tisti, ki tega ne 
vedo: in ti Te potrebujejo še veliko bolj 
kakor tisti, ki vedo. /…/ 
Kdor v mislih išče resnico,  
nezavedno želi tebe, ki si edina 
spoznanja vredna resnica.  
Kdor si prizadeva za mir,  
išče Tebe, edini mir,  
kjer se nemirna srca lahko odpočijejo. 
Kličejo te, ne da bi to vedeli in njihov 
krik je, skrivnostno,  
bolj bridek kakor naš. 
Potrebujemo Te.  
Pridi, Gospod! 
(Ignacio Larrañaga, Srečanje) 
 

 

 

 

* 

 

Gospod, danes te v naši skupni molitvi, 
še posebej prosimo za mir v Severni 
Koreji, Iraku, Eritreji, Afganistanu, Siriji, 
Pakistanu, Somaliji, Sudanu, Iranu in 
Libiji, kjer je toliko naših bratov in sester 
preganjanih zaradi vere Vate. 

 
Skupaj molimo častitljivi del rožnega 

venca 

 

Sklepna molitev:    

 

Gospod! 
Napolni z upanjem moje srce in milino 
razlij na moje ustnice! 
Daj mojim očem luč, ki boža in očiščuje, 
daj mojim rokam gob odpuščanja. 
Daj mi pogum za boj, sočutje za krivice, 
usmiljenje za nehvaležnost in krivico 
Reši me zavisti 
in bednega častihlepja, 
sovraštva in želje po maščevanju. 
/…/ 
Naj v globini bitja začutim tvojo 
navzočnost.  
Amen 
(Ignacio Larraagña, Srečanje) 

 
Pesem:  
 
»Hvali svojega Boga, saj večno On te 
ljubi. Glej, varuje vsak tvoj korak,  
On ne dremlje ne zaspi. 
Varno vodi tvojo pot, ko greš in ko 
prihajaš. Sedaj in vekomaj hvali svojega 
Boga!« 
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