


Navodila za pot
Kaj moraš imeti s seboj

•  športno obutev, primerno za asfalt

•  dovolj tekočine

•  malico (3 postanki na poti Šentvid - 

Brezje: Mavčiče, Kranj, Podbrezje in na 

Brezjah)

•  dodatna oblačila

•  pelerino in/ali dežnik

•  telefon (pesmarica za sv. mašo bo v 

PDF obliki)

•  hladilna krema, pripomočki za oskrbo 

žuljev

•  žepna svetilka ali naglavna svetilka



Časovnica

21.00 - Šentvid - blagoslov romarjev
22.50 - Medvode (tržnica) - krajši pos-
tanek (15 min)
00.00 - Gasilski dom Mavčiče (15 
minut) - malica / WC
2.00 - Kranj Zlato Polje
2.45 - odhod iz Kranja
4.45 - Gasilski dom Podbrezje (15 
minut) - malica - WC
6.30 - Brezje 

Telefonska št. za nujne primere: 

051 303 815



Blagoslov romarjev
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.

Berilo: 1 Mz 12,1-9

Gospod je rekel Abramu: »Pojdi iz svoje 
dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svoje-
ga 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 Gos-
pod, 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 
deželi. Gospod se mu je prikazal in rekel: 



»Tvojemu potomstvu bom dal to deže-
lo.« 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.

Psalm: Ps 122

Odpev: V Gospodovo hišo pojdemo veseli.

Veselil sem se, ko so mi rekli:
»V Gospodovo hišo pojdemo veseli.«
Že stoje naše noge
med tvojimi vrati, Jeruzalem.

V Jeruzalem, ki je zidan kot mesto,
vse trdno sklenjeno v sebi.
Tja hodijo Gospodovi rodovi,
kakor določa Izraelova postava.

Tja hodijo rodovi
slavit Gospodovo ime,
tam so postavljeni sodni stoli,
stoli Davidove hiše.



Prošnje

1.  Gospod, bodi z nami na našem roman-
ju na Brezje, da srečno prispemo na cilj 
in se zdravi vrnemo.

2.  Utrdi nas v hvaležnosti do Tebe za vse 
darove, ki si nam jih v tem šolskem in 
študijskem letu podaril.

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 nje vračajo.

5.  Usmili se vseh, ki umirajo v prometnih 
nesrečah.

Očenaš

Blagoslov

Vsemogočni Bog,
svojega služabnika Abrahama si poklical 
na pot v neznano in ga varoval na vsakem 
koraku.
Izvoljeno ljudstvo si po Mojzesu več let 
varno vodil v obljubljeno deželo.
Modrim z Vzhoda si po zvezdi kazal pot h 
Kristusu in jih privedel na cilj.
Prosimo te, blagoslovi te romarje.



Spremljaj jih na poti na Brezje.
Poveži jih med seboj, pomnoži jim vero, 
utrdi upanje in vžgi ljubezen.
Varuj jih vseh nevarnosti in nesreč.
Srečno jih pripelji na cilj njihovega roman-
ja in daj, da se bodo duhovno okrepljeni 
vrnili na svoje domove.
Pomagaj jim, da bodo nekoč varno prispe-
li do cilja svojega zemeljskega romanja in 
dosegli večno srečo.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.



Molitev rožnega venca
Veseli del

Apostolska veroizpoved.
Oče naš.
Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

•  ki nam poživi vero;
•  ki nam utrdi upanje;
•  ki nam vžgi ljubezen.

Slava Očetu.

Oče naš.
Desetkrat Zdrava Marija.
Skrivnosti:

•  ki si ga Devica od Svetega Duha 
spočela;

•  ki si ga Devica v obiskovanju Eliza-
bete nosila;

•  ki si ga Devica rodila;
•  ki si ga Devica v templju darovala;
•  ki si ga Devica v templju našla.

Slava Očetu.
O Jezus, odpusti nam naše grehe, ob-
varuj nas peklenskega ognja, privedi v 
nebesa vse duše, posebno še tiste, ki 
so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.



Svetli del

Apostolska veroizpoved.
Oče naš.
Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

•  ki nam daj duha pokorščine;
•  ki nam daj srečo uboštva;
•  ki nam podeli milost čistosti.

Slava Očetu.

Oče naš.
Desetkrat Zdrava Marija.
Skrivnosti:

•  ki je bil krščen v reki Jordan;
•  ki je v Kani Galilejski naredil prvi 
čudež;

•  ki je oznanjal Božje kraljestvo;
•  ki je na gori razodel svoje veličast-
vo;

•  ki je postavil sveto evharistijo.
Slava Očetu.
O Jezus, odpusti nam naše grehe, ob-
varuj nas peklenskega ognja, privedi v 
nebesa vse duše, posebno še tiste, ki 
so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.



Žalostni del

Apostolska veroizpoved.
Oče naš.
Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

•  ki nam utrdi spomin;
•  ki nam razsvetli pamet;
•  ki nam omeči voljo.

Slava Očetu.

Oče naš.
Desetkrat Zdrava Marija.
Skrivnosti:

•  ki je za nas krvavi pot potil;
•  ki je za nas bičan bil;
•  ki je za nas s trnjem kronan bil;
•  ki je za nas težki križ nesel;
•  ki je za nas križan bil.

Slava Očetu,
O Jezus, odpusti nam naše grehe, ob-
varuj nas peklenskega ognja, privedi v 
nebesa vse duše, posebno še tiste, ki 
so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.



Častitljivi del 

Apostolska veroizpoved.
Oče naš.
Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

• ki nam vodi naše misli;
• ki nam vodi naše besede;
• ki nam vodi naša dejanja.

Slava Očetu.

Oče naš.
Desetkrat Zdrava Marija.
Skrivnosti:

• ki je od mrtvih vstal;
• ki je v nebesa šel;
• ki je Svetega Duha poslal;
• ki je tebe, Devica, v nebesa vzel;
• ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.

Slava Očetu.
O Jezus, odpusti nam naše grehe, ob-
varuj nas peklenskega ognja, privedi v 
nebesa vse duše, posebno še tiste, ki 
so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.



Sv. maša
Uvod: Marija prelepo bitje

Marija, prelepo bitje, 
v svoji veličini skrit si cvet, 
snežni plašč si, ki vse pokriva, 
lepa si kot zvezda. 

Marija, nebo neizmerno, 
Mati celega človeštva.
Ustvarjena si bila iz ljubezni,
Mati Stvarnikova. 

Med nami si in zbrani tu ti pojemo
po svoji poti nad vodi vse do cilja. 
S teboj gremo, podaj nam svojo roko!
Marija, ljubezni polna, ljubimo te!

Marija, Mati božja, 
tišina, ki glasno govori. 
Ljubezen, močnejša od smrti, 
čisto srce polno le Boga.

Med nami si in zbrani tu ti pojemo ...



Berilo: 1 Mz 18,1-14

Tiste dni se je Bog prikazal Abrahamu 
pri Mambrejevem hrastu, ko je ob dnevni 
vročini sedel pri vhodu v šotor. Povzdignil 
je oči in pogledal in glej, trije možje so sta-
li pred njim. Ko jih je zagledal, jim je tekel 
naproti od vhoda v šotor in se poklonil do 
zemlje ter rekel: »Gospod, ako sem našel 
milost v tvojih očeh, ne hodi, prosim, mimo 
svojega služabnika! Naj prinesejo, pro-
sim, malo vode, da si umijete noge. Po-
tem se odpočijte pod drevesom! Prine-
sem tudi grižljaj kruha, da se okrepčate: 
potem morete iti dalje; saj ste zato mimo 
prišli pri svojem služabniku.« Pa so rekli: 
»Stori, kakor si rekel!«

Abraham je nato hitel v šotor k Sari in 
rekel: »Vzemi hitro tri merice moke, bele 
moke, zmesi in speci podpepelnike!« Po-
tem je tekel Abraham h govedi, vzel mla-
do, lepo tele ter ga dal hlapcu, ki ga je hi-
tro pripravil. Nato je vzel masla in mleka 
ter tele, ki ga je dal pripraviti, ter postavil 
prednje; potem je stal pri njih pod dreve-
som, ko so jedli. Tedaj so ga vprašali: »Kje 
je tvoja žena Sara?« Odgovoril je: »Glejte, 



v šotoru.« Potem je rekel: »K letu osorej 
se vrnem k tebi in glej, tvoja žena Sara 
bo imela sina.« Sara pa je poslušala za 
vhodom v šotor, ki je bil za njim.

Abraham in Sara pa sta bila stara in 
priletna, zato se je Sara sama pri sebi zas-
mejala, češ: ›Mar bom res rodila, ko sem 
se postarala?‹ Gospod pa je rekel Abra-
hamu: »Zakaj se je Sara zasmejala? Ali je 
za Gospoda kaj pretežko? K letu osorej se 
vrnem k tebi in Sara bo imela sina.«

Psalm 126: Gospod je obrnil

Gospod je obrnil našo usodo, 
mislili smo, da sanjamo.
Drugi narodi so govorili: 
“Velike reči je storil zanje Gospod!”

Velike reči je On storil za nas, 
bili smo veseli.
Naša usta bila so polna smeha
in naš jezik vriskanja. 

Zdaj te prosim Gospod, da se vrnemo, 
kakor vode v puščavo. 



Tisti, ki seje v solzah, žalosti, 
naj žanje v veselju in vriskanju. 

Velike reči je On storil za nas, 
bili smo veseli.
Naša usta bila so polna smeha
in naš jezik vriskanja. 

Evangelij: Mt 8,5-17

Ko je Jezus prišel v Kafarnaum, je stopil 
k njemu stotnik in ga prosil: »Gospod, moj 
služabnik leži doma mrtvouden in zelo 
trpi.« Rekel mu je: »Pridem in ga ozdra-
vim.« Stotnik mu je pa odgovoril: »Gospod, 
nisem vreden, da greš pod mojo streho, 
ampak reci le besedo in moj služabnik bo 
ozdravljen. Tudi jaz, ki sem pod oblastjo 
in imam vojake pod seboj, rečem temu: 
›Pojdi,‹ in gre; in drugemu: ›Pridi,‹ in pride; 
in svojemu služabniku: ›Stôri to,‹ in stori.«

Ko je Jezus to slišal, se je začudil in re-
kel svojim spremljevalcem: »Resnično, 
povem vam, toliko vere nisem našel pri ni-
komer v Izraelu! Povem vam pa, da jih bo 
veliko prišlo od vzhoda in zahoda in bodo 



sedli za mizo z Abrahamom in Izakom in 
Jakobom v nebeškem kraljestvu, otroci 
kraljestva pa bodo vrženi ven v temo; tam 
bo jok in škripanje z zobmi.« In stotniku je 
rekel Jezus: »Pojdi: kakor si veroval, se ti 
zgôdi!« In služabnik je ozdravel tisto uro.

Ko je prišel Jezus v Petrovo hišo, je videl, 
da Petrova tašča leži in jo trese mrzlica. In 
dotaknil se je njene roke in mrzlica jo je 
zapustila. Vstala je, in mu stregla.

Ko se je pa zvečerilo, so mu prived-
li mnogo obsedenih in izgnal je z bese-
do duhove in ozdravil vse bolnike, da se 
je spolnilo, kar je bilo rečeno po preroku 
Izaiju, ki pravi: ›On je prevzel naše slabo-
sti in nosil naše bolezni.‹



Darovanje: Sveti Oče

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 
v Svetem Duhu spremenil se bo 
v zakrament, ki je vir odraščanja, 
Sinovo kri in telo. 

Kako silna, Gospod, ta skrivnost je, 
po kateri živimo s teboj! 
Naj te naša življenja slavijo, 
naj hvalijo tebi pojo.



Obhajilo: Z vsem kar sem

V tvoj objem spet se izročim, 
z vsem, kar sem, zate Gospod,
moj svet imaš v svojih dlaneh 
in jaz sem tvoj, za večno. 

Jezus, vate verujem, 
Jezus, glej, pripadam ti 
ti si razlog, da živim, 
razlog, da slavim z vsem, kar sem. 

Sledil ti bom, kamorkoli greš, 
v sreči in skrbeh, zaupam ti,
živel bom po tvojih poteh, 
obljubah, za vedno. 

Jezus, vate verujem, 
Jezus, glej, pripadam ti 
ti si razlog, da živim, 
razlog, da slavim z vsem, kar sem. 

Slavil te bom, 
jaz te bom slavil. 
Slavil te bom, 
jaz te bom slavil. 



Moje imaš srce

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.

Zaključek: Več kot zmagovalci 

Ko sem brez moči in sam, 
Ti si zame vedno tam. 
Ti si vse, Ti si ta boj, 
ki v meni je. 
Tvoja neminljiva moč, 
v meni ogenj vžgala je, 
ko se zbudim, k Tebi hitim 
Ti čakaš me. 



Več kot zmagovalci smo s Teboj.
Ti premagal si ta svet in greh. 
Padli ne bomo več kot nekoč, 
Tvoje ime nam daje moč.
Ti si ta luč, ki večno gori,
le s Tabo človek res živi, 
Gospod, naš Bog, Ti zmagaš vse. 

Zdaj zapel bom na ves glas: 
»Končno prišel je ta čas!« 
Velik si Ti, naj vedo vsi, Ti si naš Bog. 
Več se ne predajamo, 
zvesti Tebi ostajamo, 
gremo v svet, vero živet, oznanjat Te!

Več kot zmagovalci smo s Teboj ...

Zate vse mogoče je,
Ti lahko premagaš vse,
s Teboj mi vsi zmagujemo. 
Ti močnejši si kot mi, 
s Tabo nič več strah nas ni, 
s Teboj mi vsi zmagujemo. 

Več kot zmagovalci smo s Teboj ...



Pojdi med ljudi

Pojdi med ljudi, ja,
pojdi med ljudi!
Pojdi in oznani radostno novico!

Naj ljudje izvejo, da Bog jih ljubi!
Pojdi in oznani radostno novico!

Naj ljudje izvejo, da Bog je dober!
Pojdi in oznani radostno novico!


