
GOSPOD je rekel Abramu: »Pojdi iz svoje 
dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega 
očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal. Iz tebe 
bom naredil velik narod, blagoslovil te 
bom in naredil tvoje ime veliko, da bo v 
blagoslov.
Blagoslovil bom tiste, ki te bodo blago-
slavljali, in preklel tiste, ki te bodo preklin-
jali, in v tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi 
zemlje.«
Abram je šel, kakor mu je naročil GOSPOD, 
in Lot je šel z njim. Ko je Abram odšel iz 
Harána, je bil star petinsedemdeset let. S 
seboj je vzel ženo Sarájo, bratovega sina 
Lota in vse premoženje, ki sta ga zbrala, in 
vse duše, ki sta jih pridobila v Haránu. 
Odšli so in se napotili proti kánaanski 
deželi.
Ko so prišli v kánaansko deželo, je Abram 
prehodil deželo do kraja Sihem, do Moré-
jevega hrasta – Kánaanci so takrat živeli v 

Blagoslov romarjev

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 
Amen.

BOŽJA BESEDA
Berilo iz Mojzesove knjige (12,1-9)

deželi. GOSPOD se mu je prikazal in rekel: 
»Tvojemu potomstvu bom dal to deželo.« 
Tam je postavil oltar GOSPODU, ki se mu 
je bil prikazal. Od tam je šel naprej na 
vzhodno gorovje do Betela in se ušotoril 
tako, da je imel Betel na zahodni, Aj pa na 
vzhodni strani. Tam je postavil GOSPODU 
oltar in klical GOSPODOVO ime. Potem se 
je spet odpravil na pot in tako potoval proti 
Negebu.
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ODPEV
V Gospodovo hišo pojdemo veseli.

Razvesélil sem se, ko so mi rekli:
»V hišo Gospodovo pojdemo.«
Naše noge so se ustavile
ob tvojih vratih, Jeruzalem.

ODPEV

Tja se vzpenjajo rodovi, Gospodovi rodovi;
tam pričuje Izrael in slavi ime Gospodovo.
Zares, tam so postavljeni sodni stoli,
stoli Davidove hiše.

ODPEV
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Razvesélil sem se, ko so mi rekli:
»V hišo Gospodovo pojdemo.«
Naše noge so se ustavile
ob tvojih vratih, Jeruzalem.

ODPEV

Tja se vzpenjajo rodovi, Gospodovi rodovi;
tam pričuje Izrael in slavi ime Gospodovo.
Zares, tam so postavljeni sodni stoli,
stoli Davidove hiše.

ODPEV

PROŠNJE

1. Gospod, bodi z nami na našem romanju 
na Brezje, da srečno prispemo na cilj in se 
zdravi vrnemo.
2. Utrdi nas v medsebojni ljubezni, živi veri 
in neomajnem upanju.
3. Prosimo za vse, ki so ostali doma in so 
se nam priporočili v molitev.
4. Pomagaj vsem, ki te dni odhajajo na pot 
ali se z vračajo.

Molimo.
Vsemogočni Bog,
milostljiv si tistim, ki te ljubijo
in nisi daleč od tistih, ki te iščejo.
Pomagaj tem romarjem in vodi njihovo pot.
Podnevi naj jih blago pokriva tvoja rešilna senca,
ponoči pa razsvetljuje luč tvoje milosti,
da pod tvojim varstvom srečno pridejo v kraj,
kamor so se namenili.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen

BLAGOSLOVNA MOLITEV

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in
vselej in vekomaj.
Amen.



PESMARICA



To dnevi so, ko Elija
je oznanjal besedo Boga.
Kot takrat, ko bil Tvoj služabnik
je Mojzes pravičnost ohranjena bo.
Čeprav dnevi so preizkušenj,
pomanjkanja, bojev, teme,
še vedno smo glas, ki v puščavi vpije:
»Gospodu pripravimo pot!«

   Prihaja k nam, spušča se z neba,
   Njegova luč gori, ko trobenta zadoni.
   Povzdigni glas, veselimo se,
   z gore Sionske rešenje gre!

Ni Boga, kot je naš Bog! (8x)

Ko v času Ezekiela
kosti suhe spet ožive.
Kot takrat, ko bil Tvoj služabnik je David
zidamo tempelj za Te.
To zdaj so dnevi za žetev
polja sveta zrela so.
In v tvojem vinogradu delavci smo,
besedo mi razglašamo.

   Prihaja k nam, spušča se z neba, (ref. 2x)

Dnevi Elija



   Kyrie eleison.
   Kyrie eleison.
   Kyrie eleison, Kyrie eleison
   Kyrie eleison, Kyrie eleison

Prosimo te, Oče sprave,
v hudih časih varuj nas!

   Kyrie eleison. Kyrie eleison. (2x)

V strahu in nasilju naša
srca molijo za mir!

   Christe eleison. Christe eleison. (2x)

Oče, vse potrte duše
vodi do nebeških vrat!

   Kyrie eleison. Kyrie eleison. (2x)

Kyrie eleison



   Le v Bogu umiri se srce,
   od Njega mi pride pomoč,
   le On je moja skala, moja rešitev,
   nikakor ne omahnem.

   Le v Bogu umiri se srce,
   od Njega mi pride pomoč,
   le On je moja skala, moja rešitev,
   nikakor ne omahnem.

Zaupaj Gospodu, ljudstvo božje,
izlijte pred Njim svoja srca!
Kajti On nam je zavetje,
zaupajte mu vse.
Krhki smo kot dih, On podarja moč.

   Ref.

Nikar ne zaupajte nasilju,
bogastvo naj vas ne pogubi!
Kajti te stvari pri Bogu nič ne štejejo,
naš zaklad je On, naše upanje.

   Ref.

Le v Bogu umiri se srce



Aleluja! Aleluja, jubilate Deo!
Aleluja! Aleluja, jubilate, aleluja!

Slavi Boga, ker dober je, aleluja!
On ljubi nas na vekomaj, aleluja!
Prek mej sveta po do neba, aleluja!
Svoj blagoslov podarja nam, aleluja!

Aleluja! Aleluja, jubilate Deo!
Aleluja! Aleluja, jubilate, aleluja!

Aleluja, jubilate Deo



Sveti Oče, darujemo Ti,
kar ti sam nam podaril si prej.
V veselju, v ponižnem slavljenju,
za tvojo milost brez mej.

Ta pšenični kruh in trte vino,
s Svetim Duhom spremenil se bo
v zakrament, ki je vir odrešenja,
Sinovo kri in telo.

Kako silna, Gospod, ta skrivnost je,
po kateri živimo s Teboj!
Naj Te naša življenja slavijo,
naj hvalo Tebi pojo.

Sveti Oče



Svet, svet si ti, Gospod,
Bog vsega stvarstva,
polna so nebesa in zemlja tvoje slave.

   Hozana, hozana, hozana na višavah.
   Hozana, hozana, hozana na višavah

Blagoslovljen, ki prihaja
v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah. Ref.

Jagnje, ki odjemlje vse grehe sveta.

   Miserere nobis. Miserere nobis.

Živi kruh odjemlje vse grehe sveta.

   Miserere nobis. Miserere nobis.

Jagnje, ki odjemlje vse grehe sveta.

   Dona nobis pacem. Dona nobis pacem.

Svet svet si ti, Gospod

Jagnje božje



Moje imaš srce,
jaz Tvoje bom iskal,
Jezus, vzemi vse in vodi me.

Moje imaš srce,
jaz Tvoje bom iskal,
Jezus, naj bom dar za Tvoj oltar.

   Gospod, slavil Te bom,
   o Tvoji milosti bom pel,
   razkril boš Svoj obraz,
   med nami boš živel. (2x)
 

Moje imaš srce



   Odpri mi oči srca, moj Bog,
   odpri mi oči srca,
   rad bi te videl,
   rad bi te videl. (4x)

Pridi ta trenutek, Gospod,
daruj mi, prosim, svoje srce.
Gospod, s teboj želim hoditi povsod,
saj ti si Sveti, Sveti.

   Odpri mi oči ...

Pridi ta trenutek ...

Sveti, Sveti, Sveti,
Sveti, Sveti, Sveti,
Sveti, Sveti, Sveti, rad bi te videl ...

Rad bi te videl



Ti veličastni kralj,
oblečen v sijaj,
vsa zemlja v radosti
zdaj vriska, poje ti.
V svetlobi se bleščiš
in tema že beži
pred tabo trepeta,
pred tabo trepeta.

   Res velik si, Bog
   Pojte z mano: velik si Bog!
   Vsak bo videl, da
   je velik naš Bog!

Od vekomaj stojiš
In čas v rokah držiš
začetek, konec, vse,
začetek, konec, vse.
Ti Troedini Bog,
Oče, Duh in Sin
Ti jagnje si in lev,
Ti jagnje si in lev...

   

Res velik si, Bog



   Res velik si, Bog
   Pojte z mano: velik si Bog!
   Vsak bo videl, da
   je velik naš Bog!.

Tvoje ime, ki je nad vsem
Slave vredno je
In srce ti poje
Velik si, Bog 


