PESMARICA:
Sveto ime Marija
Sveto ime Marija,
zvezda in luč jutranja,
zarja, ki v noč se zliva,
lepota sveta in neba.
Kličem ime Marija,
slišim šepet: »Mir s teboj!
Mir od Boga, od Sina,
prinašam 'z nebes na zemljo.«
V svetu je nemir in boj se bije, (boj se bije)
zaupajmo v Boga in v pomoč Ma – ri - - je!
A- men.
Čisto srce Marije
greha in zla ne pozna.
Duša ob njej počije,
saj Mati je vseh in Boga.
Kličem ime Marija,
kadar neurje grozi.
V plašč me tedaj ovije
in sile teme prepodi.
V svetu je nemir in boj se bije, (boj se bije)
zaupajmo v Boga in v pomoč Ma – ri - - je!
A- men.
Kličem ime Marija,
slišim šepet: »Mir s teboj!
Mir od Boga, od Sina,
prinašam 'z nebes na zemljo.«
Mir od Boga, od Sina,
prinašam 'z nebes na zemljo.
Gospod, spet sem tukaj pred teboj

Ti sveti Bog si
Ti sveti Bog si, slavljen bodi ti!
Ti močni Bog si, naj praznujemo,

Bog si ljubezni, nežnosti, usmiljenja, Gospod!
Naš Gospod je krotak milostljiv,
dober, potrpežljiv.
Če potrt si, on zate skrbi;
dobrota Boga za vse je ljudi! Odp.
Zvest Gospod je v svojih poteh,
kar izreče, drži.
Tvoja dela oznanjamo vsi;
pravičen je Bog v vsem, kar stori. Odp.
Vsega zla me obranil je Bog,
ko v temo sem zašel.
Živel bom in opeval Boga,
oznanjal ga bom, močan je in svet! Odp.
Vseh dobrot ti povrnit' ne znam,
moj Gospod, Rešenik.
V vsakem času moj Bog, ti bom pel,
veselo srce ti bom podaril. Odp.
Prejmite moč
Od povsod prihajamo, da bi skupaj, slavili Te.
le ob Tebi srečni smo in ti sledimo do konca zemlje.
A-le-lu - ja, a - le - lu - ja!
Prejmite moč, Svetega Duha.
A-le-lu - ja, a - le- lu - ja!
Prejmite moč in bodite luč sveta!
Ko nas pokliče Sveti Duh,
odgovorimo: »Zgodi se!«
Priče smo, ki oznanjamo
Božjo ljubezen in usmiljenje. Odp.
/ Jagnje Bozje, molim Te. Najsvetejši hvalim Te.
Kruh življenja, molim Te. Emanuel, slavimo Te. / (3x)
/ Jagnje Božje, molim Te. Najsvetejši hvalim Te.
Kruh življenja, molim Te. Emanuel na veke bomo peli. /
Odp.

Sprejmi me, moj Bog
Rad bi ti prinesel dar, ga položil na oltar.
Z njim bi hvalil te slavil, ti življenje izročil,
A sem praznih rok, moj Bog, od greha ranjen Tvoj otrok.
Vse kar zmorem, kar imam, ti darujem ves predan.
Glej, zato ti dajem vse, kar premore mi srce;
bolečino, jok in greh, srečo, radost, pesem, smeh.
Vem, da ti me boš sprejel, kot otroka me objel,
mi odpustil vse dolge, dal mi novo upanje.
Kruh prinašam ti, moj Bog, sad je zemlje, delo rok,
kakor zrna si nas zbral, z nami eno si postal.
Vino ti prinašamo, tvoja kri postalo bo.
Naše združi naj poti, z njo odrešil si nas ti.
Svet si, svet, nas dobri Bog, ti si Stvarnik nas otrok.
Naj slavi te Zemlja vsa, čuda morja in neba.
Vse ustvaril si za nas, zato te prosimo naglas:
»Pridi, blagoslov nam daj, bodi z nami vekomaj.«
Svet: A. Jakob
Svet, svet, svet, Te molijo nebesa,
svet, svet, svet, Ti poje Zemlja Vsa! (2x)
Polna so nebesa in Zemlja Tvoje slave,
hozana na višavah, hozana na viš - a - vah! Odp.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospoda,
hozana na viša - a -a - a -a- a - a - avah! Odp.
JB: A. Jakob
Jagnje Božje, ki odjemlješ greh sveta,
Jagnje Božje, ki odjemlješ greh sveta,
usmili se nas, usmili se nas.
Usmili se nas, usmili se nas.
Jagnje Božje, ki odjemlješ greh sveta,
Jagnje Božje, ki odjemlješ greh sveta,
usmili se nas, usmili se nas.
Usmili se nas, usmili se nas.

Jagnje Božje, ki odjemlješ greh sveta,
Jagnje Božje, ki odjemlješ greh sveta,
podari nam mir, podari nam mir.
Podari nam mir, podari nam mir.

Ogenj, ki žge
Vem, da je nekaj več, o Božji dih, prevzemi me.
Vem, da je nekaj več, o Sveti Duh, vse čaka te.
Znova napolni nas! Znova napolni nas!
Ogenj, ki žge, vdihni v srce strast za tvoje ime.
O Sveti Duh, pridi na nas,
vodi nas Ti, vodi nas Ti, Gospod!
Pridi kot svež vihar, naj tvoja moč napolni nas.
Ujetim svobodo daj, tebe naj hvali vsak naš glas.
Slava naj zažari! Slava naj zažari! Odp.
Srce slavljenja
Ko utihne vse in se umirim, pridem sam pred Te.
Rad bi podaril nekaj vrednega, za Tvoje srce.
Prinašam več kot le pesem, saj nočeš besed,
le kaj naj z njimi povem? V globino duše mi gledaš,
ne na videz stvari, Ti vidiš moje srce, Jezus!

K Tebi se vračam, slavim Te v srcu,
ti Jezus si vse, Jezus si moje vse.
Žal mi Gospod je vseh mojih grehov,
ti Jezus si vse, Jezus si moje vse.
Čudovit si Bog, svet držiš v rokah, Tvoje je prav vse.
Ranjen in ubog, ves se Tebi dam, vsak moj dih, utrip.
Prinašam več kot le pesem, saj nočeš besed,
le kaj naj z njimi povem? V globino duše mi gledaš,
ne na videz stvari, Ti vidiš moje srce, Jezus. Odp.
Posvečeno ime
Posvečeno je tvoje ime v deželi tej,
kjer obdarjaš nas vse brez mej,
posvečeno je.

Posvečeno je tvoje ime, ko v puščavi sem,
tudi ko po divjini grem, posvečeno je.
Na vsak tvoj blagoslov bom odgovoril,
slavil Te vedno, moj Bog, in govoril:
Posvečeno bodi tvoje ime,
posvečeno ime!
Posvečeno bodi tvoje ime,
posvečeno slavljeno ime! (2 x)
Posvečeno je tvoje ime, ko je krasen dan,
s srečo in soncem obsijan, posvečeno je.
Posvečeno je tvoje ime, kjer trpijo vsi,
tudi ko nedolžna teče kri, posvečeno je.
Na vsak tvoj blagoslov … Odp.
Ti daš in vzameš vse,
Ti daš in vzameš vse! (6 x) Odp.

Oče
Oče, ponižno pred Teboj,
pred oltarjem klečim in ves sem Tvoj,
saj srce po Tebi hrepeni,
trepeta, ko Tvoje roke ni, mirno je s Teboj.
Oče, Ti daješ mi svoj vzgled,
mi pomagaš, da vstanem spet in spet.
Vabiš me, da se ti prepustim,
da skrbi pred Tebe položim, daješ mi polet.
Ker Ti si v vsaki stvari sveta,
v poletnem dežju, vetru, pticah neba,
v žarku luči, roži, ki cveti, Ti si v soncu, ki žari.
In Ti si z nami eno postal,
do konca sveta Ti boš z nami ostal,
naj Te zato glasno vse slavi, Oče, Bog, Ljubezen si.
Oče, jaz vem, da Ti želiš,
da pustim Ti, da v meni zaživiš,
ko boš ti prek mene deloval,
govoril boš, ko bom jaz molčal, milosti deliš. Odp.

/Ko vsa teza sveta me pobije na tla, da razbijem kolena.
Jokam kakor otrok in Ti, o, moj Bog, mi podaš roko. /
.. Bog, Ljubezen si Ti!

