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Uvodna pesem:  

GOSPOD, MOJ BOG 
 
A DA E 
Gospod, moj Bog, glej, iščem te,  Gospod 
naj pridem iz teme. 
 fis  D A E 
Daj, odpri mi kdaj oči, Gospod, pomagaj 
mi! 
D E   A fis 
  Gospod, moj Bog, ne skrivaj se.  Gospod, 
moj Bog, reši me. 
  D  E A 
Saj verujem, da boš ti odrešil vse ljudi. 
 
Gospod, moj Bog, kje najdem te? Kako naj 
pridem do tebe? 
Glej, oči solzijo se, da našle pot bi iz teme. 
Odp. 
 
Gospod, moj Bog, glej, greh preži. 
Prosim, daj mi še moči, 
da v sužnosti sveta najdem pot do 
bližnjega. Odp. 
 
Gospod, moj Bog, naj najdem te 
v bližnjem, ki nasmehne se, 
da spoznal bom, da si ti ljubezen vseh 
ljudi. Odp. 
 
Gospod, moj Bog, zdaj vidim te. V trpljenju 
bližnjih iščeš me. Zdaj spoznal sem, da si ti 
v dušah, srcih vseh ljudi.  Odp 

 

Voditelj: 

1Svoje oči vzdigujem h goram: 
od kod bo prišla moja pomoč? 
2 Moja pomoč je od GOSPODA, 
ki je naredil nebo in zemljo. 
 
3 Naj ne da, da bi tvoja noga omahovala, 
tvoj varuh naj ne dremlje. 
4 Glej, ne dremlje, ne spi, 
Izraelov varuh. 
 
5 GOSPOD je tvoj varuh, 
GOSPOD je tvoja senca, 
nad tvojo desno roko. 
6 Podnevi te ne bo udarilo sonce, 
ne luna ponoči. 
 
7 GOSPOD te bo varoval vsega hudega, 
varoval bo tvoje življenje. 

8 GOSPOD bo varoval tvoje odhajanje in 

prihajanje, 

od zdaj in do večnosti. 

Ps 121 
 
Nekaj časa ostanemo v tišini.  
Nato s prošnjo z mir v svetu skupaj 
molimo desetko rožnega venca, s 
skrivnostjo: ki je Svetega Duha poslal. 
 
Sklepna pesem: 
 
PRIČEVAL LJUBEZEN BOM 

 
Vsi odtenki mavrice, vsi glasovi, kar ji je. 
Vsake sanje, ki prav drzno, drzno iščejo izvor 
ljubezni le. Vsaka črka vsake zgodbe, vsaka 
zvezda iz neba, vsak kotiček tega stvarstva, 
Ljubezni priča je. 
 
Kakor dolgo bom živel, pričeval Ljubezen bom, 
priča Zanjo bom v tišini, ko beseda ni dovolj. 
Z vsakim dihom, ki ga imam, hvalo bom 
Gospodu dal. Kakor dolgo bom živel, pričeval 
Ljubezen bom. 
 
Gore, hribi in doline, reke, morje, jezera. 
Vsaka dlan, ki sega k Tebi, k Tebi, da svoj mir 
bi ti ponudila. Vsako skromno, dobro delo, 
vsak korak, ki vodi me,vsako upanje v srcu 
Ljubezni priča je. 


