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PESEM: 

 
Suša 

 
E  A  cis  H 

Sprašujem se, kje si zdaj, moj Bog, 

E A cis H 

  kje si moje veselje, moč. 

A  E 

  Verujem, da si tu, 

A  E H 

  verujem vate, moj Gospod! (Moj Gospod!) 

E  A H E 

  Dotakni se me s svojimi dlanmi, 

 A H E 

Naj vidim le za hip tvoje oči, 

  A gis cis 

Na krilih dvigni me k sebi v nebo, 

A  gis   fis  E H E A gis fis E H E 
Tvoj sijaj naj zaslepi moje oko. 

Čutim samoto, ki presega me, 

čutim noč, srce pogreza se. 

Verujem, da si tu, 

verujem vate, moj Gospod! (Moj Gospod!). Odp. 

Edini veš, kaj je življenje, 

kaj je skrito hrepenenje. 

Verujem, da si tu, 

verujem vate, moj Gospod! (Moj Gospod!). Odp 
 

          

 ali 

 

Kraljevo znamnje križ stoji 

Kraljevo znamnje, križ stoji, 

bandero glej vihrati, 

na križu Jezus nas uči 

srčno se vojskovati. 

Ref.: 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. 

Ref. 
 

O križ na smrtni postelji, 

prijatelj našedini; 

na grobu pot nam kažeš ti 

k nebeški domovini. 

Ref. 

 

 

 
 
 
 
Kratka tišina 
 

Voditelj: 
 
MOLITEV ZA VSE UBOGE SVETA 
 
Gospod, nauči nas, 
da ne bomo ljubili samo sebe, 
da ne bomo ljubili samo svojcev, 
da ne bomo ljubili samo tistih, 
ki nas ljubijo. 
 
Uči nas misliti na druge 
in ljubiti predvsem tiste, 
ki jih nihče ne ljubi. 
Gospod, nauči nas trpeti 
ob trpljenju drugih. 
 
 
Obudi nam zavest, 
da ko mi živimo v sreči 
in nas Ti varuješ, 
milijoni ljudi, 
ki so prav tako tvoji otroci 
in naši bratje, 
brez svoje krivde umirajo od lakote, 
brez svoje krivde umirajo od mraza. 
 
Gospod, usmili se vseh trpečih. 
 
/…/ 
 
Gospod, daj, da nas pretrese 
zavest velike bede 
in da se rešimo svoje sebičnosti. 
 
Amen. 
 
(Raoul Follereau) 
 
    
Kratka tišina 

 

Voditelj: 
Za mir v svetu skupaj molimo desetko 
rožnega venca s skrivnostjo: 
ki je za nas križan bil. 
 


