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1. ALELUJA (hrvaška)
D A G  D  G D  A   D A G D G D A
A-le-lu-ja, a-le-lu-ja,  A-le-lu-ja, a-le-lu-ja.
 D A   D  A
Boga slavimo, ki v nebesih je, Boga slavimo, dela čudeže.
 D  A    D   G  A
Slavimo ga, ker dober je. Slavimo ga, ker On je Bog.
Pojmo Bogu, ki usmiljen je. Pojmo vsi, glasno prepevajmo.
Pojmo, ker resnično dober je. Pojmo vsi, ker On je Bog.
Vzklikajte Bogu, ki usmiljen je,  
vzklikajte sestre, bratje vzklikajte.
Vzklikajte, ker mogočen je,  
vzklikajte, ker On je Bog.

2. ALELUJA
  D G7 
Dal si čisto mi srce, dal odprte mi roke,
  D A7 D7

dal si čustva mi in dal si mi razum, dal svobodo da lahko,
  G7   D   A7  D
sam o vsem odločam se, zasadil vame vero in pogum.
               D  G  D
Zato bom vedno hodil za teboj, 
 A7  D  D7

zato bom vedno hodil za teboj. Evangelij bom živel,
   G  g   D  A7  D
alelujo ti bom pel in vedno hodil za teboj.
Dal si novih mi moči, luč prižigal mi v temi, 
kadar padel sem si vedno me pobral. 
Ko zašel se stran s poti, ti v ljubezni vztrajal si; 
da rešil bi me, Sina si poslal.
Ko po tvoji poti grem, sem vesel, saj dobro vem, 
da na koncu te poti me čakaš ti. 
In ko čas me bo vzel, vem, da k tebi bom prišel 
in alelujo z angeli bom pel.
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Ostani v mestu, miruj, obljubo očeta pestuj. 
Saj v Jeruzalemu Duh se razlije v srca, 
da o meni pričali bi brez meja.
Prosi in dano ti bo. Trkaj, odprlo se bo. 
Kajti Oče podari iz ljubeče polnosti 
Svetega Duha vsem, ki prosijo.

5. BLAGOSLOVI NAJ TE GOSPOD
   F             B    d  C7

Blagoslovi naj te Gospod   in te varuje,
      F       B              d                C
naj sije mu obraz nad tabo,   naj ti bo milostljiv.
  B           C     F       d B   C7

Naj bo Njegov pogled nad teboj in mir naj ti podeli.
F        B        F    C7   F
Blagoslovi naj te Gospod, tebe Leon, brat.
      d C/E F             B F/A C
Naj bo blagoslov, naj bo blagoslov,
      F     F/E   d      C B  F/A  C7     F
naj bo božji blagoslov s teboj in te varuje.
 
   F      B               d     C7

Benedikat tibi Dominus  et custodiat te,
  F             B           d         C
ostendat faciem suam tibi   et miseratur tui,
   B         C     F       d     B C7

covertat voltum suum ad te, ed det tibi pacem.
F        B      F      C7   F
Dominus benedicat, frater Leon, te.
    d C/E F         B F/A  C
Benedi---i---cat, benedi---i---cat,
   F     F/E d  C B  F/A   C7   F
benedicat tibi Dominus et  custodiat te.

3. BIRMANSKA (Moje telo je posoda)
C D h e C a7

 D4
 D7 

Uuuu...,
G                 C/G          G
Moje telo je posoda Svetega Duha - ogenj v meni.
G                 C/G          G
Moje telo je posoda Svetega Duha - ogenj v meni.
    C     D G         C      D e
Sveti ogenj v meni tli, Bog me ljubi, mi govori,
     C          D          h7       e
saj mi daje modrost, da moja krepost
     a7                  D  D7

ga v plamen goreč spremeni.
G       C          D     G
Plamen življenja prenavlja duha, 
     e          C             a7    D7

v njem Sveti Duh je navzoč!
G    C         D       e  a7       D7   G  D7

Čutim, kako se dotika srca, mi daje luč in pomoč!
Božja ljubezen iz drobnih čudes 
mi brez besed govori, 
iskro svetosti razpiha v kres, z njim živo vero krepi.
G     h   e  G    D       h e  C           Es FG
   Ogenj v meni!    Ogenj v meni!    Ogenj v me---ni!

4. ČAKAJ IN MOLI BOGA
A         cis      D2  A           cis         D2

Čakaj in moli Boga, čakaj svetlobo z neba.
  fis  E        D               G      D   E
Verujem obljubi tej, v njej je moje upanje,
      fis      E      D      E         A
moja moč in trdna tla, čakam Boga.
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7. DAJTE GOSPODU ČAST, PSALM 29
E           A  H   E
  Dajte Gospodu čast, njegovi sinovi,
          A H E
dajte mu slavo, pojte mu vsi rodovi,
 A  H cis
slavite le njegovo sveto ime
E                  A H E
  in z vami poje naj zdaj vsako srce.
cis A
   Glas Gospodov nad vodami,
cis  A
   Bog veličastva naj bo z vami.
cis  A
   Glas Gospodov je grmenje,
H
   ognjenih zubljev je gorenje.
Gospod pretresa puščavo,  
objema svojo naravo.
Gospodov veter gozdove razgalja,
vse stvarstvo pozdravlja svojega Kralja.
Gospodu slava se poje,  
on zmaguje vse boje.
Na veke on prestoluje  
in mir svoj nam daruje.

8. ČASTITE GA
   E             cis      A               fis            H4-3

Častite ga, slavite ga! Naj se iz vaših ust dviguje hvalnica!
    E            cis     A           fis               H4-3

Častite ga, slavite ga! Iz vaših src naj širi ogenj se Duha!
A        H    E           cis     A    fis               H4-3

  Čaka vas, pristopite in mu poklonite daritev svojih src. Odp.
A     H    E        cis       A        fis                 H4-3

  Iz srca slavite vsi Boga, ljubezen vam življenje spremeni. Odp.

6. BOG JE LJUBEZEN
E          H/D  cis7             gis
Bog je ljubezen,    ki prenavlja vse.
A9             E   H4                  H
Bog je ljubezen,   daje novo ti srce.
E          H/D  cis7             
Bog je ljubezen,  ki prenavlja vse.
fis E/G   A     H4-3    fis E/G     A H    A   E
Pridi, odpri se mu.  Sprejmi njegov pogled.
     E                 cis
Že dolgo tega je, ko si odvrnil se,
   A9              H4-3

želel si iti svojo lastno pot.  
     E                        cis 
Sledil sem ti vse dni in klical te povsod, 
     A9                                    H
da vrnil bi se k meni  in spet živel.
Ljubezni večje ni, kot da kdo podari  
življenje svoje za prijatelje. 
Bog Sina izroči, na križu se sprosti  
usmiljenje brezmejno za vse ljudi.
To močno je srce, ki svetu daje se,  
in vendar mnogokrat zavrnjeno. 
Za vsakega gori, po tebi hrepeni,  
svetloba, ki jo iščeš, ne boj se je.
Kako si čudovit, poklonim se do tal  
in pojem čudežu, da rešen sem. 
Beseda ni dovolj, razum te ne zazna,  
srce edino sluti, objemaš me.
Zahvalim se ti, Bog in ves se ti izročim,  
naj vedno bolj podoben tebi bom. 
Napravi, kar želiš, ti vodi moj korak,  
po svoji volji mojo preoblikuj.
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11. DO DNA
D    Dmaj7  h7 -2-3  G   e7  A4-3

  Do dna si me pretresel. V obupu padel sem na tla.
D               e   fis   G
Ganjen si pritekel, me poljubil, objel.
D              e7 A4 D
Tvoja se ljubezen ne konča.
h2      G6  h2 G6

Noč. Speče mesto. Izmenično utripanje luči.
e 

7    fis7  e7 fis7

Dež. Izsušen pogled.          Mir. Viharne misli.
In dan. Napetost v zraku. Vsak drvi v svojo smer.
Sam in labirint poti. Tujec brez želja.
»Kdo sem, kam grem, odkod prihajam?«,
nenehno kljuva v glavi. Opotekajoč korak. 
e                    C-A
Strah. Kako naprej?

12. DVIGNITE SE, OTROCI BOGA
C/G G  C/G G C D e7 D/fis
Dvignite se, vi, otroci Boga, ubogi v duhu, ponižni srca.
C/G  G  C/G G C D C G
Božje kraljestvo prihaja med vas, to odrešenja je čas.

e        h7  C  G  C  h a7   D
Tebe, Gospod, bom vselej slavil, v tebi počil bom in se veselil.
e h7  C G   a7  D
Božji prijatelji vzklikajo naj, gledali bodo Boga.
Pridite, pojmo, saj tu je Gospod! Kadar ga kličem, usliši me rad!
Mojih strahov in tesnob reši me, močno njegovo je ime! 

Zdaj obrnimo h Gospodu pogled,  
kdor ga bo gledal, bo v njem zažarel.
Ubožec je vpil in uslišal ga je, malim Gospod dober je.
Srečen je ta, ki bo v Bogu obstal.
Nič mu ne manjka, ker njega je izbral.
Sledite mu, vedno iščite mir; v njem ste dobrote izvir.

9. DARUJEMO TI
C             a F  G
  Darujemo ti   to našo pesem,
C           a F G
  sprejmi jo,  Bog,  kot dar iz srca.
a  G F a G  F
  Ko bomo sami,  bodi z nami ti,
a G  F  a  G
  z nami ostani,  varuj nas vse dni!
  C a F  G
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja! (2x)
Darujemo ti vse svoje želje, sprejmi jih Bog, kot dar iz srca. 
Darujemo ti svoje življenje, sprejmi ga Bog, kot dar iz srca. 
Darujemo ti svoje veselje, sprejmi ga Bog, kot dar iz srca.

10. DENI ME (Visoka pesem ljubezni)

GeCD G a D
Deni me, kakor pečat na svoje srce,

G                                    a   D
deni me, kakor pečat na svojo roko!
     C G
Zakaj močna, močna kakor smrt je ljubezen,
a                e
trda kakor podzemlje njena gorečnost;
    a D a  D   GG7

njeni žari so žari ognja, nje plameni, Gospodovi plameni.
       C D  G   e
Je potrpljiva, dobrotljiva; ni nevoščljiva, ni brezobzirna,
       C                 D  G G7se ne ponaša, ne napihuje, ne išče svojega.
 C D  G  e
Vse opraviči, vse veruje, vse upa, vse prenaša,
 C D G  eCD
veseli se resnice in ne mine.      
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15. GOSPOD NAJ TI DA
E H7

Gospod naj ti da svoj blagoslov, 
 fis H E
varuje naj te vedno povsod.
 E H7

Gospod naj ti da svoj blagoslov,
 fis H H7 E
varuje naj te vedno povsod.
E        cis  fis H
Naj ti Gospod, dobri Bog,
 gis cis  A   EH7E
pokaže svoj obraz in se te usmili.
Naj Gospod obrne k tebi obličje svoje, naj ti podari svoj mir.

16. 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.

13. GLEDAM TELO
C  d   G C  a   d  G C
Gledam telo, razpeto na križ, iz ran še teče,  teče kri.

Gledam obraz, ljubeznivo zre na nas ljudi, 
iz ran še teče, teče kri.

Gledam srce, stokrat prebodeno za nas, 
iz ran še teče, teče kri.

14. GLEJ TE OČKE
E A  
  Glej te očke kakor zvezde, 
E  A fis
glej pogled svoboden kot nebo!
              gis  cis   
Čutiš mir kot rahel veter,   
A           H
ki zdaj veje iz teh malih src?

Glej ročico ki pomaha in se dvigne kakor morski val; 
ki pomaha proti soncu, da odžene vsak vihar.

A E fis  A
  Mlad pogled nikoli ne ugasne, če ga vodiš Jezus ti,
cis  H  A H7

   s tabo skozi žitna polja gremo vsi!

Glej kako žare obrazi, obžarjeni z žarki večnosti, 
glej temo kako izginja, ko se mlad obraz smeji! 
Ko pa se izlije solza, ker se strah priplazi iz noči, 
je nekdo, ki nanje pazi, ljubi in za nje skrbi. Odp.
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19. HOZANA (Oče tebi izročam se)
  C   G   C  F a
Oče tebi izročam se, tebi povzdigujem glas, 
   C  G  C  F G  C
ljubim te in te častim, daj da te ne izgubim.

Vse storiti pripravljen sem in ljubiti tebe le,  
vse sprejeti iz tvojih rok, zgodi tvoja volja se.
  G  a F   C
Hozana, hozana, polna slave nebesa so.
  G  a  C G   C
Hozana, hozana, ti na zemlji prepevamo.

20. JEZUS KRISTUS JE NAŠ REŠENIK
      D A
Jezus Kristus je naš Rešenik, Jezus Kristus je vstal in živi,
 h  G  A  D
s svojim križem premagal je smrt, a – leluja.

   D A
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja,
   h   G A D
aleluja, aleluja, aleluja, a – leluja.  (2x).

Osvobodil nas s svojo krvjo je od greha in smrti, teme, 
za vse čase odkupljeni smo, aleluja.

Pred vsemi ljudmi pričamo, da ljubezen je strla temo,  
hvalimo ga, Gospoda neba, aleluja.

Zdaj prihaja k nam s svojo močjo,veselimo se, tu je naš Kralj,  
Zmagovalec in Bog od Boga, aleluja.

17. GOSPOD USMILI SE (Toronto)
   F B  F   B                 C C7

Gospod, spet sem tukaj pred teboj, sprejmi me, nevreden dar.
F(C)    B2(B2) F(C)         B2(B2)             d  C  B
Gospod, usmili se, Gospod, usmili se.(3 – krat)
Gospod, večkrat dvomim v vse kar si, in bojim se upati. 
Kristus usmili se…
   F B    F   B                 C D7

Gospod, grešnik sem, pomagaj mi, rad bi ljubil kakor ti…
G(D)  C2(C2) Es  F  G
Gospod, usmili se....

18. HOSANA
  E H7  cis  A H7

Hosana, hosana, hosana na višavah,
hosana, hosana, hosana na višavah!
A  E  A  E           A
  Svet si ti, naš Gospod, aleluja,   sveto tvoje ime, aleluja,
                       E  H7  cis A   H7E
  vedno slavljen si ti,  naš Bog, hosana na višavah.

Slava, slava, slava tebi, Kristus Kralj. 
Slava, slava, slava tebi, Kristus Kralj.
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23. KAKO LEPO JE ŽIVETI
Uvod: E  A2  cis  H (4x)
E                   
  Kako lepo je živeti,  
cis
  kako lepo je ljubiti,
A2               E
  kako lepo je gledati sonce.
E                              
  Kako lepo je objeti otroke,  
cis
  kako lepo je prepevati,
A2         E     H
  kako lepo je s teboj govoriti, Gospod.

          cis                  H
Slišim te v šumenju dreves
             E             A2

in vidim te v prijateljevih očeh,
        fis         H
vem, da ljubiš me!  (2x)
          E     A2 cis H...
Ljubiš me!

Brez tebe, Gospod, nisem nič.
Ti mi daješ smisel,
ti me krepiš, odpuščaš mi padce.

Niti za trenutek ne odideš stran,
tud' če nadme pride najhujši orkan,
ostal boš z mano. Odp.

21. JEZUS, K TEBI HITIM
D D/Fis G     A   D D/FisG          A
Jezus,    k tebi hitim, Jezus,    se ti izročim.
         D       G         e           A
Sliši moj glas, Gospod, naj zate le živim.
D D/Fis G   A    D
Jezus,     k tebi hitim.
D          C            A               D
Tvoja beseda, Bog,  mi luč na poti je,
h             e7              A            Fis    A7

služabnik tvoj naj bom,  Gospod, razsvetli me.
Vse misli in skrbi, Gospod, izročam ti; 
moj srčni si pastir; moliti te želim.
Ubog sem pred teboj, a ti si tu z menoj; 
moja zaščita si, naproti pridi mi.

22. JEZUS, TI SI ME SPREMENIL
E H    cis          A      E  fisA H
Jezus, ti si me spremenil, dal si novo mi življenje,
E  H   cis          A  E H            E   E4 E Dis   
danes bolj kot sneg sem bel, danes sem ves nov.
cis gis A             E
    Popolnoma si me opral moje krivde,
cis          gis    A        H
    mojega greha si me očistil.
Dal si mi slišati radost in veselje, 
vse moje krivde si mi izbrisal.
Čisto srce, o Bog, si mi ustvaril, 
duha stanovitnosti v meni obnovil.
Odprl si, Gospod, moje ustnice, 
moja usta oznanjajo slavo.
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25. KJER SI TI 
C  G a   F    f
  Rad nekoga bi poznal, ki bi poleg mene stal
    C
da se ne bi bal. 
Rad bi hodil po poteh, kjer bi spet poslušal smeh 
vseh prijateljev.
           a e
Vem obstaja kraj, kjer me poznajo vsi;
F  f G G7

to je tam,  kjer si ti. 
  C F  C F
Ti si moj Bog, prijatelj moj.
       a               F                G   (G C)
Ti roka si, ki dviga me iz grešnosti. (2x) 
Vem nekoga zdaj poznam, ki je z mano, ko sem sam, 
ko ugaša dan. Spet bom hodil po poteh in bom spet poslušal 
smeh vseh prijateljev.

26. KLARA LUČ
 C2 G5 a7 F2

Ta luč, ki spreminja življenje in svet,
ki živi za Boga in zato pušča sled
      E   a9 a     d                    FGC2G/H
za vse nas, to sled je svetosti,   da vsi bi postali kot luč!
C  Cmaj7 C4 C Cmaj7 C
Pred davnimi časi za zidovi samostana,
tam pri cerkvi svetega Damijana
  d d#5

tako kot Frančišek, a na svoj način,
d6 G
Klara živi in moli iz globin.

Pustila bogastvo, razkošje, dobro hrano,
šla na pot uboštva za Jezusom predano.
Še druga dekleta to pot so odkrila,
Klarinemu zgledu veselo sledila...,
Ker ona je luč, ki spreminja...

24. KAKOR SEM JAZ LJUBIL VAS (Ps 103)
                E          A
Kakor sem jaz ljubil vas, tako se tudi vi,
    E     Fis    H7

ljubite med seboj!
                E           A      a
Kakor sem jaz ljubil vas, tako se tudi vi
    E    H7      E
ljubite med seboj!

A                      E
Usmiljen in milostljiv je Gospod,
A                           E
počasen v jezi in bogat v dobroti.
A                        E
Ne pravda se venomer,
    cis         H7  A-H7

ne očita na veke. Odp.

Z nami ne ravna po naših grehih,
ne vrača nam po naših krivdah.
Silno je dober do tistih,
ki se ga bojijo. Odp.

Kakor vzhod je oddaljen od zahoda,
naša hudodelstva oddaljuje od nas.
Kot oče usmiljen je do vseh,
ki se ga bojijo. Odp.
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29. KRIŽ
D A h  G  D  A  h G
  Križ je vsak moj trenutek,  lahko ga sprejmem ali ne.
D  A   h  G   D A   h  A
  Ti si ga sprejel… zdaj vem,  kje najdem te…
D A  G h  A D A G h  A
  Vstopam v tvoje veličastvo,  vstopam v tvoje srce, Gospod 
D   e
  Sprejemam voljo tvojo, 
h           G D A  D
  moj križ postaja lahek… čutim, da si z menoj.
Moč ni v tem, da bežim, se sprašujem, zakaj sploh živim.
Odpreti moram vrata bolečin, ker tam me čakaš ti.
Želim sprejeti svoj križ, za vsako ceno, Gospod. 
Saj vem, da prej, ko ti rečem da, prej se bova srečala.

30. LE V BOGU UMIRI SE SRCE
 A D/A   (E/A)A A/Gis fis(H)  E4 E
Le v Bogu umiri    se sr -  ce, od njega mi pride pomoč,
  D E/D  cis fis  h  D  E4  E
le on je moja skala, moja rešitev, nikakor ne  omahnem,
  A D/A   (E/A)A  A/Gis fis(H)   E4  E
le v Bogu umiri    se sr  -  ce, od njega mi pride pomoč,
  D   E/D  cis fis  h  D   A4 A
le on je moja skala, moja rešitev, nikakor omahnem ne.
  a  d   a E
Zaupaj Gospodu, ljudstvo božje, 

a a/G  F  d  E4 E
izlijte pred njim svoja srca!

A  D/A  E/A   A
Kajti on nam je zave - tje, zaupajte mu vse. 
D E/D D  E4  E
Krhki smo kot dih,        on podarja moč. 
Nikar ne zaupajte nasilju, 
bogastvo naj vas ne pogubi! 
Kajti te stvari pri Bogu nič ne štejejo, 
naš zaklad je on, naše upanje.

27. KLIČEM »SVET SI!«
 E H cis fis H
Poklonim se, vse izročim k Jezusovim nogam:
 E  H  cis fis  H
ljubezni moč, usmiljenje k Jezusovim nogam.
(E)  A fis  H
Kličem: »Svet si, svet si, svet si!«
(E)  A fis  H
Kličem: »Svet si, svet si, svet si«!
(E)  A fis  H A  E
Kličem: »Svet si, svet si, svet si ti, Gospod.«

28. KO BO FRANČIŠEK
F              C         d     B     F          C
Ko bo Frančišek prišel tisti dan, rada bi rekla mu tako:
F        C         d       B    F          C           F
»Reci, ubožnost sem tvoja samo, jaz, ki uboga sem tu.«
      B         F        C   F          B        F     C
A Frančišku bom rekla takrat: »Dobro veš, da uboga sem jaz.
d           A  d            A   d       A    d C
  Kruh, nebesa uživam s teboj,  a svobodno ni moje srce.«

In on, Frančišek, poslan od Boga zjokal se bo nad menoj. 
Rekla mu bom, kakšna ubožnost sem jaz, on odgovoril mi bo:
»Glej, uboštvo, uboštvo ni Bog, saj uboštvo je suženjstvo zanj.
Brez okusa je kruh in nebo, če tvoj kruh ni svobode okus«.

Ko bo Frančišek prišel tisti dan, lastovke krila imela bom.
Jaz poletela svobodna bom z njim tja pod svobodno nebo. 
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33. LUČ

E             H4             fis
Luč si za svet, kjer je tema, si zarja,
E            H4     A 
luč, ki odpira oči.
E          H4       fis
Luč in lepota, srce te proslavlja,
   E         H4       A
s Tabo se ne izgubim.

H7/4                 E                       H/Dis
Tu sem, da te hvalim, da se ti poklonim,
                 E/Gis               A2

da ti rečem Bog in moj Gospod!
                E                       H/Dis 
Zame si edini, neizmerno vreden,
                     E/Gis         A
Jezus, moj prijatelj čudovit! 

Kralj za vse čase,
češčen in povzdignjen,
v slavi nebeški živiš.
Skromen prišel si na zemljo 'z ljubezni.
Bog, ki postal je ubog. Odp.

              H/Dis  E/Gis   A 
Moj Bog, kakšno ceno     plačal si,

         H/Dis    E/Gis  A     H4

da na križ moj greh je bil pribit!?  (2x)

31. LEPA SI
C       G                   a d             F G
Lepa si vsa brez madeža, sence greha ni na tebi.
C       G                 a d                G
Pela si pesem Jagnjeta svojemu Gospodu iz srca:
a           e              a            e
Moja duša tebe naj slavi, moje srce raduje se 
       F                       d             G
v  tebi, ki si moj Odrešenik in Gospod.

Vsak otrok k tebi se ozre. Tvoj ljubeč pogled ga spremlja. 
Kažeš nam Jezusa Boga, da prepevamo mu iz srca.
Kadar pa utrujen obležim, tvoja dviga me milina. 
Tvoj sijaj daje mi moči, da lahko zapojem iz srca.

32. LITANIJE SVETNIKOV
          a             e  
Zapojmo Njemu, ki luč prinesel je svetu,
     F       G
svetloba premagala je temo!
          a             e  
Zapojmo Njemu, ki luč prinesel je svetu,
     F    G             C
življenje nam sveti v Jezusu.
  a      e
Sveta Marija, prosi za nas! Sveti Jožef, prosi za nas!
     F        G
Sveta Ana, prosi za nas! Sveti Joahim, prosi za nas!
    a          e
Sveti Peter, prosi za nas! Sveti Pavel, prosi za nas!
    F           G
Sveti Štefan, prosi za nas! Vsi sveti, prosite za nas!
Sveta Matej...!Sveti Marko...! Sveti Luka...! Sveti Janez... 
Sveti Andrej...! Sveti Tomaž...! Sveti Jakob...! Vsi sveti...!
Sveti Frančišek,...! Sveta Klara...! Sveti Pij...! Sveti Anton...!
Anton Martin...! Sveta Ema...! Sveti Ciril..! In brat Metod...!
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       fis G  A
Topel dom odprla si svojemu Bogu
D    fis G  A
in postala mati novemu človeku.

  Dh A7D h  A7D
»Ave, Marija, ave, Marija!«

Rekla si besedo, da boš ostala njemu zvesta. 
Spet te je poprosil, da varuj vsakega človeka.
So ljudje spoznali Jahveja, Boga; 
uzrli in slavili brata Jezusa. 

36. MOJ JEZUS, REŠITELJ
A     E       fis         E        D
  Moj Jezus,  Rešitelj, kdo velik je kakor ti?
         A/Cis D         A     fis  G D/Fis E4-3

Vse svoje dni         rad bi slavil ljubezni tvoje čudeže.
Tolažba, zavetje, k tebi hitim po pomoč;
naj vsak moj dih in vse kar sem, tebi bo v slavo, čast.

A  fis  D  E4-3

Kliče Gospodu vsa zemlja, nebo,
A fis  D E4-3

tebe slavimo in hvalimo te.
fis  D              E    fis   E
Vse, kar ustvaril si, klanja se, ko zasliši tvoje ime.
A  fis  D E4-3

Pojem za vse kar podaril si mi,
  A  fis  D E4-3

za vedno bom ljubil te, kot si želiš,
fis  D    E4-3  A
večje od tvoje obljube ni nič, Gospod.

34. MLADOST VEČ KOT NOROST
E      A   H E A H
  Mladost ni več samo norost!   Mladost je več, čutim!
E      A H  cis   A H E
  Mladost ni več samo norost!   Mladost si Ti  med ljudmi!
fis  gis  A  E
   Ko zbiramo se mladi, si med nami Ti.
fis  gis   A  H7

   Začutim te v srcu, ki v ritmu poje ti.

Dal ti bom svojo roko, moj prijatelj si. 
Zdaj smo kot eno srce, ki v ritmu poje ti. 

In zdaj bom noro kričal, na ploskajo dlani. 
Mladost si ti med nami. Naj bomo s tabo mi!

35. MLADO ŠE DEKLE
D    e G  A D
Mlado še dekle bila Marija je tedaj,
 e G  A  D
ko so vsi ljudje čakali na Odrešenika.
       fis G A
Skrivnostni Jahve prihajal je vse bliže,
D fis G  A
čas se je dopolnil, da On je spregovoril:

  Dh A7D h  A7D
»Ave, Marija, ave, Marija!«

D    e G  A  D
Bog te je izvolil, da prejmeš polno milosti.
       e G A  D
Dal ti moč ljubezni, katere ne premaga svet.
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 a d  G G7

voljo tvojo izpolniti želim. 
Tvoje bom slavil ime, ker ti odkupil si me, 
moja usta pojejo: dober si!
Ti si me odrešil, Bog, pogube, greha in zla, 
podaril življenje mi v večnosti.
Vlil veselje si v srce, zdaj tebi bom zaigral, 
ker si mi svobodo dal, hvala ti!

39. NAJ TE POZDRAVIM
F B F  C
Naj te pozdravim Sveta Gospa
 F B F C
in Kraljica nebeška, Mati si Božja.
F B F  C
Vedno ostaneš sveta Devica,
 F B  F C
saj Oče nebeški te je blagoslovil. 
B  A  d
   Ti si bila in si milosti polna,
 C F C
ljubezni, dobrote; jaz te pozdravljam.
 F B F C
Naj te pozdravim, njegova palača, njegov šotor, hiša.
 F  B F  C
Naj te pozdravim, njegova obleka ter dekla in mati.
Naj te pozdravim Sveta Gospa 
in Kraljica nebeška, Mati si Božja.
Naj še pozdravim vas, svete kreposti,
ki po milosti Božji in Duha razsvetljenju
ve razlite ste v srca vseh verujočih,
da jih okrepite v zvestobi Gospodu. 
Naj te pozdravim Sveta Devica! (3x)

37.  NAD VSEM
G              C   D             G 
Nad vsako silo in oblastjo,
                C            D  G
nad vso naravo in sleherno stvarjo,
D/F#          e                   D             C     
nad vso modrostjo in vsem kar človek zna,
a                        D/F#
bil si in si še vladar vsega.
G               C    D          G
Nad vsako slavo in častjo,
                 C              D             G
nad vsakim čudom, ki vidi ga oko,
D/F#            e        D               C G/B
nad vsem bogastvom, zakladi tega sveta,
a          H7/4

bil si in si še vladar vsega.

G        a7     D/F#       G           a7

Križani! V smrt si šel za me v hladen grob,
D/F#         G     D/F# e
zavržen zapuščen. Kakor cvet,
   G/D           C  G/H            a7G/H        C
v zemljo poteptan.          In še tedaj si ljubil me
D4    G       C     D
Nad vse
G  D/Fis  C/E   C    G   D/Fis   C/E
                           Nad vsako

38. NAJLEPŠO PESEM
 C  e d G  C      a    G      G7

Najlepšo pesem tebi bom zaigral, slavil te bom dan in noč.
 C e  d  G  C    a      G     G7

Srce ti dam ti veš za moje želje, moj Bog, mojKralj ljubim te!
 a d   G  C
Ti, Gospod, si klical me, prihajam predte, moj Bog,
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                            C              F      g7A7     d 
a vso zemljo napolnjuje hvala Bogu, tiha in močna.
Tam ne nebu je postavil šotor soncu, ki k nam 
prihaja, kakor ženin, ki zapušča svojo izbo, steče po poti.
Glej, Gospodova postava je popolna, dušo poživlja. 
Zanesljive so Gospodove odredbe, vir so modrosti.
Glej, Gospodovi odloki so resnični, polni pravice,  
zaželeni bolj ko vse bogastvo zemlje, ki je minljivo.
Tvoj služabnik prav goreč je v spolnjevanju tvojih odlokov.  
Vendar, kdo bi se izognil vsem zablodam, ti mi pomagaj!
Da mi prevzetnost ne bi kraljevala!Tedaj bom 
čist in obvarovan pregrehe. Naj bo prijeten izrek mojih 
ustnic pred Teboj o Gospod, ti moja skala!

42. NEBEŠKI JERUZALEM
                 D         A                   h7         G
V  nebesih dom pripravljen je za nas s svetimi,  
       e                A4 A             D      A
v ljubezni Jagnjeta. V svetlobi Božji bo žarel 
  h7       G      A       D4 D
obraz nebeški Jeruzalem 
D            G                      D/Fis
Svetilnik Jagnje tukaj nam bo 
              e                                A4

in sonce skrilo bo svoj žar pred njim.
A           G                      D/Fis 
Za vedno noč premagana bo, 
           e                           A
Božji sijaj nas bo razsvetljeval.
Prebival tu bo Bog med ljudmi,
obrisal solze z njihovih oči.
Ne bo več žalosti, bolečin,
saj stari svet za vselej bo minil.
Čas odrešenja med nami je,
premoč in zmaga našega Boga.
Zato v nebesih dvignite se, 
na veke Jezus je za kraljeval.

40. NAJVEČJI
         E               H
Največji si, večji od vseh stvari,
        cis                         A
vse si ustvaril Ti, velik si, Bog.
         E      H
Največji si, v zvestobi in milosti,
            cis       A
vse, kar je, Te slavi, dobri naš Bog.
E    H
Pred Tabo, moj Gospod,
               cis            A
vse stvarstvo klanja se, vladaš povsod.
E            H                    cis         A
Nad vsako bilko bdiš, za ptice neba skrbiš, dober si.
E            H                           cis                     A
Preden rodil sem se,  poznal in poslal si me, zdaj sem tu. 
E           H                                C    D
V prsih gori srce, dvigam glas in roke...

Majhen in zaskrbljen. a Tvoj otrok ljubljen sem; kličeš me, 
da s Tabo govorim, vsak dih Ti izročim, prav vse. 
Nič nemogoče ni, s Tabo, ki ljubiš me, hvala ti. 
V prsih gori srce, dvigam glas in roke...
cis         gis      A                      E dis cis
Nič nemogoče ni s Tabo, ki velik si, največji si!
               gis          A                C D
Ne, nič nemogoče ni s Tabo, ki velik si...

41. NEBESA POJEJO SLAVO
d          B        C          F      d 
Nebesa pojejo slavo Gospodu, nebesni 
   g            C                F   d                B           C 
svod kliče, da je Božje delo! Vsak dan podaja to drugemu 
    F   d           g           A7              d 
 dnevu, vsaka noč to naznanja drugi noči!
        d            C            F      g7  A7     d 
Niso govori in niso to  besede, ki bi jih slišal, 
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45. NJEMU, KI JE NA PRESTOLU
fis  E4   fis  E
   Njemu, ki je na prestolu in Jagnjetu
   modrost in čast in vsa oblast. Amen.
   Duh in nevesta kličeta, pridi, o Jagnje,
fis     E4  D  E
   voda življenja in vstali Sin.

A   E  D   E   A   E  D E  A
   Je bil in je in bo prišel, naj ljudstva vsa in jezik vsak
 E  D  E  D  E
povzdigne glas in slavi Svetega.   (2x)

fis    E4  fis E
   Bog vsemogočni ti si sveti.   (3x)

46. NOVO ŽIVLJENJE
C   B  a  G
To je zgodba nenavadna, res ne vem, kaj, se dogaja.
On, Frančišek, naš prijatelj, stil življenja že spreminja.
K pravi sreči hrepenimo, je »bogastvo« ne odtehta.
Toda svet, ki v njem živimo, zna Frančišek razložiti. 
   C  a   F   G
Daj, Frančišek, ti voditelj boš naš,  z vsemi nami brat.
       C   a  F   G
Preprostost, ljubezen, sveta modrost,  življenje pravo je.
 C a   C  F
In za vedno skupaj bomo živeli, tudi če kam daleč gremo,
  d C  G  C
tvoja pesem naj po svetu naša pota razsvetli. 
 F  C G   C
/:Aleluja, v nas naj sreča zaživi. (2x)
Ne žalujmo za življenjem, ker nam vse je podarjeno. 
Vsi ljudje, ki srečamo jih, bratje so, prisluhnimo jim. 
Svet vesoljni je za nas, ker ga Bog nam je podaril. 
Mi sedaj poznamo že, vse skrivnosti naše dobe.
In potem, ko srečamo se, se s Frančiškom veselimo, 
v poslušanju in molitvi z Bogom ena smo družina.

43. NIHČE NE LJUBI TE KOT JAZ
C       e  a d                              G
Kako sem čakal ta trenutek, kako sem čakal da boš tu pred menoj.
C      e  a d G
 Želel sem si, da prideš k meni, da mi zaupaš kaj godi se s teboj.
C    e a d  G
   Dobro vem, zakaj prišel si   in dobro vem, zakaj si jokal,
C     e   a  d  G
   Prav vse vem, kaj pretrpel si,   saj sem vedno bil ob tebi.
  C e a d  G
Nihče ne ljubi te kot jaz, nihče ne ljubi te kot jaz,
          C  e a d  G
moj križ, poglej, to največji je dokaz. nihče ne ljubi te kot jaz.
Nihče ne ljubi te kot jaz (2x) 
moj križ je zate, ker močno te ljubim,
d G  C
  nihče ne ljubi te kakor jaz.
Dobro vem, kaj hočeš reči, tudi takrat, ko ti ne najdeš besed. 
In dobro vem, kaj v sebi čutiš,čeprav mi ti tega nikdar ne poveš. 
Vedno hodil sem ob tebi in s tabo bil sem vsak trenutek. 
Vzel sem te na svoje rame, bil sem tvoj ljubeč prijatelj.
44. NJEGA NOSILA SI
A          D    A        E     fis      D              h         E
Njega nosila si, ki nosi vse, Odrešenik bil je v tebi spočet.
A  D           A         E  fis    D           E            A 
Vrata nebeška, kraljica sveta, o, Marija, pozdravljamo te!
A    D  E         A  h  E
Iz ljubezni izbral te je Bog, preblažena.
A       D   E fis D       E
Tvoj odgovor v veselje mu je, radost neba.
Dekla Božja, zaupala si slu iz nebes. 
Izpolnila obljuba se je po tvojem »da«!
Sveti Duh je nadte prišel, izvoljena. 
Zdaj podarjaš nam Kralja sveta: Bog z nami je!
Mati, ki pod križem molče sprejmeš v srce 
nas otroke, ki tavali smo, tu si za nas!
V svojo slavo vzel te je Bog, okronal te, 
zdaj postala kraljica si src, zvezda neba!
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48. OČE, DOBRI OČE   (Oče naš)
D  e  A D
Oče, dobri Oče, posvečeno bodi tvoje ime. 
  e  A  D
Stegni svoje roke in objemi nas v ljubezni. 
h    fis G  A  A7

Oče, naj zgodi se tvoja volja v nebesih in na zemlji.

Oče, dobri Oče, ti skrbiš za naš vsakdanji kruh. 
Prosim, daj, odpusti nam vse naše dolge.

49. ODLOČITEV
h     A G  h
Temna noč, vsi že spijo, tam na nebu zvezde gorijo.
       A  G  h
Klara gre iz hiše naskrivaj in ve, da je ne bo več nazaj.
A
Ker to je njena odločitev...
         D  fis G A
...za Boga, edinega, Njemu podari vsak utrip srca.
  D Fis G A  D
Zdaj gre za Njim, živet drugam, njen smisel je Bog sam.
 fis  G  A D
V uboštvu gre in pušča vse, kar je oviralo srce.
   fis  G A h
Ker le v Bogu je izpolnitev, je milost, je luč in je rešitev.
Frančišek z brati zunaj jo čaka, on ve, da je božja volja taka.
Klara zamenja bogastvo, lase za revno obleko in bose noge.
Ker to je njena odločitev...

50. ODPRI OČI MI
 C d      G  G7 C a  d7 G7

Odpri oči mi, da vidim te, Jezus, da se te dotaknem
  C d   G G7 C a
in rečem, da tvoj sem. Ušesa odpri mi za tvojo besedo,
       d7   G G7 C
srce odpri mi,  da vzljubim te, Jezus.

47. OČE
C       B
Oče, ponižno pred teboj, 
 C            B
pred oltarjem klečim in ves sem tvoj,
       F       G
saj srce po tebi hrepeni,
       C       F           C      G    G4

trepeta, ko tvoje roke ni, mirno je s teboj.
Oče, ti daješ mi svoj zgled, 
mi pomagaš, da vstanem spet in spet. 
Vabiš me, da se ti prepustim, 
da skrb pred tebe položim, daješ mi polet.
           C         F
Ker ti si v vsaki stvari sveta,
                    C                    F
v poletnem dežju, vetru, pticah neba,
    a        G-F           D     G
v žarku luči, roži, ki cveti, ti si v soncu, ki žari.
         C    F
In ti si z nami eno postal,
                   C                 F
do konca sveta ti boš z nami ostal,
   a          G-F           D        G
naj te zato glasno vse slavi, Oče, Bog, Ljubezen si.
Oče, jaz vem, da ti želiš, 
da pustim ti, da ti v meni zaživiš, 
ko boš ti prek mene deloval, 
govoril boš, ko bom jaz molčal, milosti deliš. Odp.
e                   e/H                  F
Ko vsa teža sveta me pobije na tla, 
            C
da razbijem kolena.
a                   e/H                    F
Jokam kakor otrok in ti, o moj Bog,
                G
mi podaš roko. Odp.
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53. POJ IN PRAZNUJ
G   D4-3 G (e) D4-3

 a     G    C   D4-3

Poj in praznuj, Jezus je in živi, on je Vstali, slavite ga vsi!
e a G D   a    e C D7 G
Poj in praznuj in oznanjaj na glas: »Živi, a-le-lu-ja!«

h  e   D4-3
      G

Slavi ga z vso močjo, on nam sveti v temo,
a e  C  a   F  D4-3

  živi Bog nas rešil je, on je vstal od smrti. 

Naj slavi ga zbor nebes, pojte mu, ker dober je. 
Njemu dvignite roke, on je vstal od smrti! 
Poj mu, ker mogočen je, zate je premagal smrt. 
Razprostrto je nebo, on je vstal od smrti. 
Slavi ga, ker velik je, Bog močnejši je kot smrt. 
Jezus nam odpira pot, on je vstal od smrti. 

54. POJDI V POPOLNEM MIRU
F C  d B F  C
Pojdi v popolnem miru, hodi vedro, jasno, mirno.
F C d B F C F
Saj imaš zagotovilo, da Gospod povsod te spremljal bo.
B  C F  B  C  F
  Resnica je, da cena tega,  pustiti vse, ločiti se
B  C  F  G B  d C
  in res je to edina cesta, edini le način, da srečala bi se.
Kje je obljubljena dežela? Kje kraji so minulih dni? 
Kako se Mojzes imenuje, ki ti pomagal bo hoditi vso to pot?
Ta pot je drugega dežela, ljudje vsi hodimo po njej. 
Vendar postajamo si bližji; 
ko ti pogledaš me, tvoj brat se čutim že.
Na ozki evangeljski poti lastnine ne želimo si. 
Tako je lažje potovati, 
v uboštvu brez ovir smo bratje in sestre.

51. ODRINI NA GLOBOKO
E    cis fis H
Hodil sam povsod sem naokrog lahkih nog  brez tebe.
E  cis  A H A
Svet sem ljubil, skoraj nič se trudil, da bi te spoznal.
E    cis   E   H  fis H
  Tedaj si prišel ti, prišel ti, o moj Bog, z neba mi na pomoč,
E  cis A H H A gis fisE
  ker videl si mojo slabotno moč in mi dejal:

 H  E  H7»Odrini na globoko, tam so školjke,
  A   E
v njih odkril boš bisere drage.
 H E  H7Odrini na globoko, tam so školjke,
   A H E
v njih odkril boš svoj zaklad.« (2x)

Zdaj sem srečen, saj postal sem večen v tebi, o, moj Bog. 
Hvala ti za tiste težke dni, ko si ljubil me le ti. 
Gospod, pridi z menoj, ko grem med nje,  
ki si žele Božje ljubezni in miru, dejal bom vsakemu:

52. PETER SKALA
G      G   C
   Jezus ljubil je apostole, učil jih, govoril jim prilike.
         D C D  G
Vsakemu svojo nalogo je dal, Simona za Petra je imenoval.
»Na trdi skali bom Cerkev gradil, niti pekel je ne bo pogubil, 
Peter, kjuče od vrat ti imej, če ljubiš me še prej mi povej.«
G      C G    D C G D
   Gospod, zakaj sprašuješ me, povej, zakaj dvomiš v me?
  CD  G
Ti veš vse,  veš da ljubim te.
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57. POSVEČENO IME
A      E                   fis7      D
Posvečeno je Tvoje ime v deželi tej, 
          A               E                   
kjer obdarjaš nas vse brez mej, 
D
posvečeno je.
Posvečeno je Tvoje ime, ko v puščavi sem,
tudi ko po divjini grem, posvečeno je.
A                     E                 fis7    D
Na vsak Tvoj blagoslov bom odgovoril,
A          E                      fis7     D 
slavil Te vedno, moj Bog in govoril:
                A                E
Posvečeno bodi Tvoje ime,
                 fis7    D
posvečeno ime!
                 A               E
Posvečeno bodi Tvoje ime,
                fis7    E   D     
posvečeno slavljeno ime!            (2x)
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.
     A                   E
Ti daš in vzameš vse,
     fis7                D
Ti daš in vzameš vse!   
   A            E
Ponižno je srce,
       fis7            D
posvečeno Tvoje ime. Odp.

55. POJEMO TI SLAVO
A  cis
Pojemo ti slavo, čast in hvalo, 
     h  G E
k tebi dvigamo roke, tvoje ime slavimo.  (2x)
        A   fis
Ker velik si, dobra dela delaš ti, 
       D  h E
prav nihče ni kakor ti, Gospod, prav nihče ni kakor ti. (2x)

56. POJ LJUBEZNI
D                                          A/D 
Vse, kar je v meni, Bog, bo slavilo tvoje ime. 
     h                 A                G 
Živim zato, da tebe le častim. 
    D                              A/D 
Iz teme si pripeljal me v svojo sveto luč. 
      G                A                    h 
Ljubezni tvoji vekomaj bom pel. 
      G                A                    D 
Ljubezni tvoji vekomaj bom pel. 
 
G         D/fis   e            h 
Svet si, svet si, svet si ti, Gospod! 
G         D/fis   e       A      G 
Svet si, svet si, svet si ti, Gospod! 
 
V slavi rad bi videl te, da si od vseh čaščen, 
vsi narodi poklonijo naj se. 
Ti edini, Jezus, si, 
ki lahko v najtrše srce 
ljubezni vliješ in popolni mir, 
ljubezni vliješ in popolni mir. 
 
Trobenta zadonela bo, vsak vedel bo takoj, 
da čas vstajenja končno je prišel. 
Nevesta že se veseli, 
da prišla bo k tebi v nebo, 
vsi angeli ljubezen pojejo, 
vsi angeli ljubezen pojejo.
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       G      A  h         A
Zdaj duša poje Ti, zdaj duša poje Ti,
       G            A             D
zdaj duša poje Ti, najlepši si.

60. PREJELI BOSTE MOČ
E         A/E
Prejeli boste moč,
H/E           A/E                E
ko bo Sveti Duh prišel nad vas.
E         A/E
Prejeli boste moč,
H/E           A/E               H/E
ko bo Sveti Duh prišel nad vas,
A                          E
in boste moje priče!                  (2x)

gis7              A
Kadar skupaj zbrani smo
fis7                 H4-3

kakor Cerkev v prvih dneh,
gis7            A
skupaj vsi pričujemo,
D                       H4-3

da ogenj tvoj tli v vseh ljudeh. Ref.

Trdno zdaj zaupamo,
vsak od nas se prepusti.
Glej, v nas ogenj Tvoj gori;
pričevali bomo vsi. Ref.

E/Gis cis fis A  H  E
Pošlji    svojega    Duha
E/Gis cis fis A H  E
In      prenovi   srca  vsa.    (2x)

Prejeli boste moč … (Ref.)

58. POVZDIGUJEM TVOJE IME
G   C  D CG   C             D   C
   Povzdigujem tvoje ime     ko prepevam ti v slavo.
G      C          D C G C     D  C
   In raduje se srce,      ker si Ti, Gospod, nas rešil!
G  C  D C G
   Si šel z nebes na zemljo pokazat pot,
 C D C   G
šel iz zemlje na križ, moj plačal dolg
 D   e7  a7   D4   D7   G
in iz križa v grob in iz groba v nebo, zdaj ti slavo pojemo!

59. PREČUDOVITI
G         A  D/Fis
Lepa je, res lepa je ljubezen Tvoja, Bog,
      G              A       h7

ko s križa milostno se ozreš na mé.

    G        A       D/Fis
Ni videl nihče, slišal ni, spoznalo ni srce,
   G               A            D
kako ljubeč in veličasten si.
            G   A          G   A
Prečudoviti Bog si, mi obožujemo Te,
            G   A    D
prečudoviti, duša poje Ti.
Močno, res, mogočno zdaj od slave vse žari, 
nebo o Tvojih delih govori. 
Lepota veličine té mi prebudi srce, 
da poje Tebi, ki najlepši si.  (Odp. 2x)
    G   A      G            A
Za čudeže si odprl mi oči, očaral si moje srce,
   G                     A          h (D)
ničesar na svetu ni lepšega kot Ti.  (2x). (Odp. 1x)
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63. PRIDI, SVETI DUH, LUČ SRCA

G D  C  D     G
  Pridi, Sveti Duh, pridi luč srca, 
   D      C        D    e
v Sinovi ljubezni vžgi duha.
 D C D  a
Ti nas osvobajaš vseh strahov.  
   C      D          G
Podeli Cerkvi svojih darov.

G  D  C  D  G
  Preko gorskih vod  razlivaš moč,
 D C D e
na večer v škrlat   krasiš nebo.
  D  C   D  a
Toda v meni ena želja tli,
 C  D  G
da v mojem srcu spet zaživiš. 

Vsako misel, vse, kar govorim,
in vse, kar storim, napolni ti. 
Kajti v meni ena želja tli,
da v mojem srcu spet zaživiš.

Bodi kralj vseh sanj, kralj vseh skrbi,
vsega, kar bilo je in še ni.
Kajti v meni ena želja tli,
da v mojem srcu spet zaživiš.

V tebi pravim: »Jezus je Gospod.«
v tebi znova božji sem otrok.
V meni ena sama želja tli,
da v mojem srcu vedno živiš. 

61. PRIČEVAL LJUBEZEN BOM
G               D      e7

         C9

Vsi odtenki mavrice, vsi glasovi, kar ji je.
G      D  e7

                C9

Vsake sanje, ki prav drzno, drzno iščejo izvor ljubezni le.
  D e7

  C9

Vsaka črka vsake zgodbe, vsaka zvezda iz neba,
a         h             C       D           G4-3

vsak kotiček tega stvarstva, Ljubezni priča je.

  G                 D             e
Kakor dolgo bom živel, pričeval Ljubezen bom,
     C                           G
priča Zanjo bom v tišini, ko beseda ni dovolj.
           D           e
Z vsakim dihom, ki ga imam, hvalo bom Gospodu dal.
    C           G
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.

62. PRIDI, SVETI DUH
G  D   e7   C a  D
Pridi, Sveti Duh, pridi Sveti Duh,
G    D  e7  a C D G
pridi in prebivaj v meni, Sveti  Duh.
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65. RES JE PRIJETNO
C     e F  G  e
Res je prijetno, kadar v srcu čutim 
a G   F e a  d D7 G
srečo, veselje, tiho pesem stvarstva. 
C e F  G e 
Vem, da na svetu nihče ni osamljen, 
a      G F  e   a   d    G7 C  
vsak je le delček širnega življenja,
a f  C  F f G C
  ki radodarno razliva se povsod. 
a f C F  f G C
  Vse to je dar, neizmerni dar Ljubezni. 

Dal nam nebo je in blesteče zvezde, 
v soncu dal brata, v mesecu je sestro. 
Dal nam je zemljo, sadje, trate, cvetje,
a G   F  e  a   d         G7 G  
ogenj in veter, zrak in čisto vodo. 
a G F e a d G  C
Vir je življenja vsem njegovim bitjem.
/:Vse to je dar, neizmerni dar Ljubezni. (2x)

Hvaljen bodi, naš Gospod in Bog, ker si ustvaril  
zemljo in nebo. Hvaljen bodi, naš Gospod in Bog,  
tudi vsi mi smo delo tvojih rok.  
Vse to je dar, neizmerni dar Ljubezni.  
Vse to je dar, neizmerni dar Ljubezni.

64. RAD BI TE VIDEL

E
Odpri mi oči srca, moj Bog,
gis
odpri mi oči srca,
              A
rad bi te videl,
               E4-3

rad bi te videl.                    (4x)

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

Odp. 2x

Pridi ta trenutek, Gospod,
daruj mi, prosim, svoje srce.
Gospod s teboj želim hoditi povsod,
saj ti si Sveti, Sveti.                       (2x)

E
Sveti, Sveti, Sveti, 
gis
Sveti, Sveti, Sveti,
A             E4-3

Sveti, Sveti, Sveti,  rad bi te videl...
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68. SKUPAJ
  C  G
Zašel je s poti, pa ni vedel kam,
a F
pa sem mu zaklical: »Ej, rad te imam!
C   G
Daj mi roko in mi zaupaj,
F G C
pojdi z mano v svet, šla bova skupaj!«
Tujec mi je bil in tako sam,
pa sem mu zaklical: “Ej, rad te imam!
Bodi moj prijatelj in mi zaupaj,
jaz bom tvoj prijatelj, če bova skupaj!” C7

F    G
Skupaj s Frančiškom do sreče, do sonca,
C  G
skupaj pojdimo, da najdemo cilj.
F G
Skupaj s Frančiškom od začetka do konca,
C G F C
da nihče od nas ne bi zgrešil.

Stiska me razjeda, smejati se ne znam,
pa nekdo mi reče: “Ej, rad te imam!”
Objame me, zakliče: “O, daj, zaupaj,
lažje nama bo, če bova skupaj!”
Nesrečen sem bil, pa ni bilo tam
nikogar, ki bi rekel: “Ej, rad te imam!”
Sreče nisem znal deliti, a zaupaj,
radost le delimo, kadar smo skupaj.

Iskali smo sebe, hodili drugam
in rekli človeku: “Ej, rad te imam!”
Iščemo se danes, a - ne obupaj,
najdemo se vedno: kadar smo skupaj!

66. RES VELIK SI BOG!
G                             e7 
Ti veličastni Kralj, oblečen v sijaj, 
                           C6                       D  
vsa zemlja v radosti zdaj vriska, poje Ti. 
        G                       e7 
V svetlobi se bleščiš in tema že beži, 
                        C6 
pred Tabo trepeta, pred Tabo trepeta. 
           G9           e7              
Res velik si, Bog! Pojte z mano:Velik si Bog!   
                      C6     Dsus4       G9 
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! 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!

67. SI SOLZA V OČEH
D  G
Si solza v očeh, kot rosa na tleh, svetiš se.
 e  A
Neodprti si cvet, biser v školjko ujet, ki skriva se.
   D G
Ta lučka si ti, ki sveti v temi in greje me.
     e A A7

Si žarek z neba, poslan od Boga, ki prinaša upanje za vse.
  D   G A  D
Ti sij, sij ljubezen iz srca, ti grej, grej vse ljudi sveta,
 G A D
Ti tli, tli v srcu vseh ljudi, jim nosi upanja.

Si kaplja morja, kot rosa z neba, poživljaš me. 
Si čudež sveta, govoriš iz srca in poslušaš me.
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C          F      a       G
O, srečni dan, srečni dan, moj greh je zdaj opran!
C   F            a G     C  F a 
O, srečni dan, srečni dan, ne bom več tak kot prej,
         G  C   F a G
ker s tabo bom odslej.
Ko stojim tu pred teboj, končno prost te gledam v oči, 
jaz sem tvoj, Jezus, ti si moj. 
Čista radost, trajen mir, bolečina vsaka se zgubi, 
vriskajmo, ker Jezus res živi, On živi! Odp.
a      e
O, ta preslavni dan,
              F
ta čudovit način,
    C
da rešil si me!
a                    e
O, ta preslavni dan,
             F     C
o, presveto ime! Odp.

71. SLUŽABNIK
  C  e F  G
Govori, Gospod, ker tvoj služabnik posluša. (2x)
F                    G   C  a
Tvoj služabnik sem, daj mi razum, 
       F   G        C          C7

da spoznam tvoje zapovedi.
F                      G   C  a
Tvoj služabnik sem, daj mi razum,
       F   G        C
da spoznam tvoje zapovedi.
C  e   F G
Nagni srce k besedam svojih ust
 C e F  G
in kakor rosa kapljaj tvoja beseda.

69.  SLAVA TI, O BOG, OČE NAŠ
    G D e
Slava ti, o Bog, Oče naš,
      a C   a   D
slava ti, Božji Sin in naš Rešenik.
     G D e
Slava ti, Duh svete luči,
     a     D  C G
večna sveta Trojica, tebi slava in čast.

e   C D
Oče nebes, ti dobrota si vsa, 

C  D G
ti svoje nam darove deliš. 

G7   e   a D
Ustvaril si nas, sprejmi srca v dar, 

  H7  e   a D
mi molimo te, poveličujemo te.
Jezus Gospod, Sin in naš Rešenik, 
naj dvigne k tebi se ta naš spev. 
Tvoje srce odprto nam govori, 
da večna ljubezen Očetova v njem gori.
O božji Duh, ti svetosti si Duh, 
k resnici vedno vodiš nas ti. 
Pridi med nas, razsvetljuj nam poti, 
naš bodi Gospod, da bomo priče povsod.

70. SREČNI DAN
C      F    a
Dan, ki je presegel vse, smrti ni več, ti si rešil me,
         F
pojmo vsi, Jezus res živi. 
C                  F            a
Prazen križ, prazen grob, večno zdaj življenje čaka nas,
            F           G
vzklikajmo, ker Jezus res živi, On živi!
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73. SPREJMI TA DAR, GOSPOD 
E      A  H             E          A  H
Darujem ti ljubezen, ki v meni živi, sprejmi ta dar, Gospod.
E     A  H cis A               H        E
Tu je moja sreča, vse moje skrbi, vsak utrip srca darujem Ti.
A H                E    A    H      E
Ti Gospod, si v tem kruhu in vinu, tu tvoje je telo in tvoja kri.
A H gis cis         A              H    E
Vedno si za nas se daroval, zdaj sprejmi te darove radosti.:

In vsaka moja misel v tem dnevu, Gospod, zate naj se rodi.
Tu je vsak trenutek, ki me vzradosti,
vsak življenja dar darujem Ti.

74. SPREMENIL SRCA JE
 F  B C a       B  g7       F
Spremenil srca je, spremenil nas je vse,  on res živi. Aleluja!
 F  B  C a          B   g7      F
Spremenil srca je, spremenil nas je vse,  on res živi.  Aleluja!

  F   a7   B F
Jezus svojo je luč podaril, svetu je ne prikrivajmo.
 F   a7   B   C
Razsvetlimo s tem sijem zemljo z novim srcem pričujmo zanj.
Ko hodili smo skozi temo, ti si ogenj za nas prižgal, 
z njim pojdimo, zažgimo zemljo in oznanjajmo dan Boga.

V svet nas vodi njegova roka, da resnico oznanjamo, 
da ponovno se vname zemlja in v svetosti spet zagori.

Bratje v Jezusu smo postali, v ljubezni in veri vanj:  
le en sam je naš Bog in Oče, z odpuščanjem nas rešil je.

Slava tebi, naš Bog in Oče, ker darujemo se lahko; 
daj, naj hodimo v svetlobi, v odpuščanju svobodni smo.

72. SONCE TE ZLATI
e      a h   G h/Fis
Sonce te zlati, o blažena Devica,
e     C a  D
ljubljeni Gospe pozdrav iz src kipi.
G    e a D
Kronajo te zvezde in mesec ti je vdan,
D7  H7 e   a h  e
po tebi odrešenje oznanja zarja nam.

G      D  e  h
Nova Eva Marija, radosti naše vir,
C G/H a D7

ker rodila si dete božje, Jezusa.
G D   e     h
Vrata so se odprla s tvojo nam pomočjo,
C  e a        h e
vodi nas v božji vrt, o zvezda jutranja.

Ti ostala si zvesta, ko so ga križali, 
vero našo podpiraj, daj nam upanje. 
V srcu svojega Sina ti zajemaš za nas  
vodo in kri prelito, ki grehe umijeta.

Potolažena Eva, ki povzdigne jo Bog 
še od angelov višje, višje kot nebo. 
Neizmerno veselje, Mati, ti si za nas, 
ker v tebi lahko življenje najdemo.

O devica brez greha, ki brezmadežna si, 
z dušo si in telesom vzeta k Jezusu. 
V slavi si počaščena, zdaj kraljica nebes, 
in nas nekega dne sprejela boš v nebo.
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76. SREČANJE S SVETIM FRANČIŠKOM
D
Po asiškem kamnu stopam
            A
in v njem iščem svoj korak,
     e                A7

ter od sreče v sebi jokam,
           e  A7    D 
da smem piti isti zrak. 
       D7             G g
Ko pogled mi prav spoštljivo po relikvijah drsi, 
         D/A         h            A                 D
čutim tvojo energijo in za hip postanem ti.

           D               A7

Pa mi kar samo zapoje srce sončno pesem
    e                          A7  D 
in vsemu človeštvu iskreno mir zaželim. 
    D7          G     g
Za hip sem minljivosti tega sveta vseh odrešen,
     D/A           A7      D
saj jasno mi je, kaj Gospod želi, da storim.

Tvoja pesem božje slave
prav preprosto me uči, 
da v jeziku mi narave, 
Vsemogočni govori. 
In ko skušam razumeti govorice te skrivnosti, 
se dotakne me globoko tvoja vera in svetost.

Ko v življenje spet se vračem, 
me iskreno zaskrbi; 
le kako naj tam obračam 
vse bogastvo zadnjih dni. 
Kakor ti bom s sebe stresel 
ves napuh in blišč sveta
in v molitvi bom prinesel svoje stiske pred Boga.

75. SRCE SLAVLJENJA
C   G/H          d7                                G
   Ko utihne vse in se umirim, pridem sam pred te.
C                 G/H                 d7

                             G4-3

   Rad bi podaril nekaj vrednega, za tvoje srce.

d7             C/E   G4        G            d7

   Prinašam več kot le pesem, saj nočeš besed;
    C/E       G4-3

Le kaj naj z njimi povem?       
d7

                       C/E          G4

  V globino duše mi gledaš,
    G    d7           C/E   G4-3

ne na videz stvari, ti vidiš moje srce!

C                                                                       G/H               d7

   K tebi se vračam slavim te v srcu, ti Jezus si vse,
F        G4    C
Jezus si  moje vse.
            G/H      d7

   Žal mi Gospod je vseh mojih grehov, ti Jezus si vse,
F         G4    C
Jezus si moje vse.

Čudoviti Bog svet držiš v rokah, tvoje je prav vse.
Ranjen in ubog, ves se ti 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!
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 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! 

Edini veš, kaj je življenje, kaj je skrito hrepenenje. 
Verujem, da si tu, verujem vate, moj Gospod! 

79. SVETA DEVICA MARIJA

D    A  h  D7 G D  A4
 A

Sveta Devica Marija,  sveta si, Božja Gospa,
D    A h D7 G D A
ni ti enake na zemlji med vsemi ženami sveta.
G    A  D  D7e A D
Hči si in dekla Očeta,  večnega kralja neba,
Fis  h G D  A4

 A A7

mati Boga, Gospoda Jezusa Kristusa.
D A e A4  A D
Prosi, prosi za nas, prosi, Marija za nas,
  D7 G  D  A4 A
prosi svojega Sina,  našega Učenika.
D A e A4  A D
Prosi, prosi za nas, prosi, Marija za nas,
  D7 G  A   A7  D
prosi svojega Sina,  prosi, Marija  za nas.

Sveta Devica Marija, sveta si, Božja Gospa, 
ti si izbrana nevesta, nevesta si Svetega Duha; 
skupaj z vsemi svetniki, vso pomočjo iz nebes, 
prosi za nas Gospoda Jezusa Kristusa.

77. STVARNIK ZEMLJE IN NEBA
G  a D G  a D
Stvarnik zemlje in neba   videl stisko sem sveta.
G e C a D    D7

  Greh in zlo, trpljenje vse premagal bom.
G     a D G a D
  Sonce sem ustvaril jaz,  da prežene temo, mraz.
G e C A7  D    D7

  Kdo odkril bo luč ljudem?  Koga pošljem naj?

  G D7 G  e
Tukaj sem, Gospod,  pošlji mene!
C  G C A7 D D7

Slišal sem tvoj klic in zdaj sem tu.
 G D7 G    e C D7 G
Bodi z mano,  ko  bom vabil vse k ljubezni, veri, upanju.

Jaz ustvaril sem ta svet, rad prebivam pri ljudeh.
Z njimi jokam in trpim, a daleč so.
Srca kot iz kamna so, a beseda moja bo
jim ljubezen dala spet. Koga pošljem naj?

Zrak in ogenj ustvaril sem, dajem hrano vsem ljudem.
Za uboge jaz skrbim, rešujem jih.
Svoj kruh z njimi rad delim, dušo in telo krepim.
Zanje sem življenje dal. Koga pošljem naj?

78. SUŠA

E    A cis   H E A  cis  H
Sprašujem se, kje si zdaj, moj Bog, kje si moje veselje, moč.
A  E   A  E H
  Verujem, da si tu,   verujem vate, moj Gospod! 

E  A H E
  Dotakni se me s svojimi dlanmi,
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82. SVOJ MIR VAM DAM
Uvod: D,h,A,G (2x)  G
D               h      A   G
  Zapuščam vam svoj mir - vam dam, širite ga v svet.
D             h    A      G  D h A G
  Zaupam, vam, življenje dam, širite ga v svet.
h              A            G
  K tebi prihajam, Gospod, truden in obtežen,
h A   G     e
  včasih prepljavlja me svet in tvoj glas bi slišal spet.
Ti, jagnje božje in Kruh, ki prihajaš k nam z neba. 
Začutil toplino bi rad objema tvojega.
Spomni se me, o Bog, zaupam ves ubog 
in grehe odpusti mi vse, ki storil sem jih že.
e         D/Fis      G
  Ko me življenje zlomi, Ljubezen greje me.
e          D/Fis    G
  V šibkih trenutkih dneva besede slišim že:
83. TI SI DUŠO OBUDIL
G D  a  e   F  D
  Ti si dušo obudil, ti si me osvobodil s Sinovo žrtvijo!
G D  a  e
  Ti si dušo obudil, ti si me osvobodil,
  F D C4-3  G
slava ti, živi Bog, Bog Rešenik.
F  C G D
V zmedi tavali smo,  ko smo slišali glas:
   F  d7C  D4-3

»Glej, to je ljubljeni Sin, poslušajte ga.

Vklenjeni smo bili, sužnji greha, noči, 
da rešil nas bi, nam Sin življenje izroči. 
    Smrt nas spremljala je, Bog poklical nas je. 
    Vstani iz groba in se življenju odpri. 
Križali smo Boga, Jezusa dobrega, 
a Oče nam je odpustil, nas oživil.

80. SVETI DUH PRIDI IN VŽGI
e    A      C             a        D7

Sveti Duh pridi, pridi in vžgi naš svet,
G                A   C       D        e
Sveti Duh, pridi, naj vzplameni!
G            D        a               F
Ti izpolni nas, obnovi vero v nas
    e      fis               H4-3

in pridi, srca nam vžgi!
Sina kaži nam, v resnici vodi nas  
in pridi srca nam vžgi! 
Pošlji nas v svet, napolni nas z močjo
in pridi, srca nam vžgi!
Moč najvišjega, ti osvobodi nas, 
pričujmo: Jezus je Gospod!

81. SVETI OČE 
 
 G          h        C e

Sveti Oče, darujemo ti,
          a   G         C2-3     D4-3

kar ti sam nam podaril si prej.
      G              h               C       e
V veselju, v ponižnem slavljenju
a  G      C D7        G
za tvojo milost brez mej.

Ta pšenični kruh in trte vino
v Svetem Duhu 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.
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G             A            fis           h
  Daješ na pašnikih zelenih mi ležišče,
e           A            D  D7

vodiš me k vodam življenja.
G            A           fis        h
Pelješ po poti me pravice, ljubezni,
      e        C      A4   A
ker tvoje ime je presveto.
Tudi če hodim po globeli smrtne sence, 
nič ne bojim se in ne dvomim.  
Palica tvoja mi opora je, tolažba; 
ti moja si moč in zaščita. 

Pred menoj pogrinjaš mizo dobrot 
vpričo vseh mojih nasprotnikov.  
Glavo maziliš z oljem svoje ljubezni, 
veselje kipi v moji čaši. 
Tvoji me spremljata dobrota, milina 
vse dni mojega življenja.  
V hiši Gospoda bom prebival na veke, 
njegova ljubezen je večna. 

86. TI SI ŠEL NA KRIŽ
A A/gis A/fis  A/E D  D2/cis  h E
Ti si šel na križ, strt od naših psovk, jagnje sredi volkov.
Ti si vstal v nebo, kralj, sodnik sveta, sladki ženin srca.
A     D2 A D2

Ti, srce krotko, Ti, ponižna pesem,
fis D2 h   A
Ti pšenično zrno, ki umre, da polje spet vzcveti. Odp.
Ti, pot svobode, Ti, spanec pravičnih,
Ti, vodnjak izgubljenih, brat ubogih, vrata grešnikov. Odp
   Ti, kri življenja, Ti, kruh vstajenja,
   Ti, polnost resnice, izvir luči, ki v večnost žubori. Odp
Ti, strah mogočnih, Ti, veselje majhnih,
Ti, sen svetnikov, zanos mučencev, moč novih rodov. Odp

84. TI EDINA, SESTRA KLARA
   D   A               G   AD         A      G     AD
/(A) Ti edina, sestra Klara,   dobro veš, kaj naj bila bi
       A              G     A       D      A
ta vročica, ki me žene, da bi hodil za Gospodom.
           G D   GDA       G     D
(B) Ki preganja nezadržno   me po svetu razdvojenem
       fis          h            E             A     D
in vsak človek, ki me sreča, se braniti me ne more.
(A) Ti edina, sestra Klara, dragocena mi mladika,
veš lahko, kaj naj bila bi neugasljiva moja žeja.
(B) Ti edina me razumeš, ki odšla si v odločitvi,
da živela bi v uboštvu, starše, dom si zapustila.
  D      G           h          G            h
(C)  Ti resnično si uboga, ti ne nosiš las spuščenih,
    G             D      A   D    A
ki bili so dolgi lepi, kakor vrt so pokošeni.
(B) Tvoji prsti negovani, rinko, prstan so zavrgli,
tvoje roke občutljive cvetje pisano držijo;
(A) oroseno in dišeče, kakor tvoje vedro lice,
kljub pogostnemu trpljenju okrašeno je z nasmehom.
(B) Dragocena mi mladika, ti resnično si uboga,
ohranila si milino ter vso žensko si človečnost.
D    A              G   AD     A      G     A D
Dostojanstvena mladika,   ki izbrala si uboštvo,  
     A              G    AD  A      G     A D
ti dosegla si svobodo,  zapustila svetno družbo,
   A         G     D         A      G  D
ki le ženo izigrava,  jo kot sužnjo obravnava.
     A              G   AD    A        G    A D
Dostojanstvena mladika,   ti uboštvo si izbrala.  

85. TI SI MOJ PASTIR
    D        C     D   A4  A7

Ti si moj pastir in ne manjka mi nič,
   D     G      A4 A7 D 
ti vodiš me k vodam poči----tka.
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Včasih se srce potoži glavi, da boli,  
da Ljubezen s križa sname se le z ranami. 
Da vsak nasmeh v pozdrav, se spremeni v posmeh 
in to ni prav, boli in to ni prav! 
A glave glava ne boli za to in se smeji, 
glava srcu se smeji.
          E        Fis     H
Jaz pa ljubim Te, o Bog, s srcem in glavo,
          E         Fis       H
ljubim Te, ker vem, da si! 
          E        Fis     H
Jaz pa ljubim Te, o Bog, v srcu in glavi
            E        Fis              H
vem, da si moj Bog, vem, da si! 
Včasih se telo pritoži duši, da trpi, 
da preveč prepovedi je in zapovedi. 
Drevo spoznanja pa cveti in svet ponuja, kar želiš, 
Ti pa ne pustiš. 
Duša pa ve, da je svobodna v Tebi 
in se le smeji, duša se smeji.
Včasih duša žalostna je, grehi jo skrbe. 
Svetle luči večne zarje oddaljene se zde. 
Telo pa pravi, da gre vse v spomine, 
da vse mine, to ga ne skrbi. 
Telo pa pravi, da gre vse v spomine, 
da vse mine, To ga ne skrbi.
Jaz pa ljubim Te, o Bog, z dušo in telesom, 
z vso močjo, moj Bog! 
Jaz pa ljubim Te, o Bog, z dušo in telesom, 
vem, da si moj Bog!
                  E        Fis               H
Ker vem, da si moj Bog, vem, da si. 
Saj ve, da si moj Bog, vem, da si. 
Ja, vem, da si moj Bog, vem, da si.

87. TI SVETI BOG SI
F       B    F   B        F
Ti sveti Bog si, slavljen bodi ti!
         B     F  B        F
Ti močni Bog si, naj praznujemo,
            a  d    B            g                 C4-3

Bog si ljubezni, nežnosti, usmiljenja, Gospod.

a                         B     d7   B                 C4-3

Naš Gospod je krotak, milostljiv, dober, potrpežljiv.
a               B        d7      B           a       C
Če potrt si, on zate skrbi; dobrota Boga za vse ljudi!

Zvest Gospod je v svojih poteh, kar izreče, drži. 
Tvoja dela oznanjamo vsi; pravičen je Bog v vsem, kar stori.
Vsega zla me obranil je Bog, ko v temo sem zašel. 
Živel bom in opeval Boga, oznanjal ga bom, močan je in svet!

Vseh dobrot ti povrnit' ne znam, moj Gospod, Rešenik. 
V vsakem času moj Bog, ti bom pel, veselo srce ti bom podaril.

88. VČASIH
H                 Hmaj7           cis                 Fis
Včasih glava srcu govori, da Te sploh ni,
H             Hmaj7       cis      Fis          H
da je nemogoče, da je kdo mogočen kot Ti.
         E      cis           H            gis
Če pa že si, si slab, ker ustvaril take si ljudi
    E               cis     Fis    H
in krut, ker pustiš, da svet trpi.
           E       cis   H               gis
Srce pa ve, da si in se smeji, se le smeji,
   E      cis  Fis    H
srce se glavi le smeji.
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91. VSI, KI STE ŽEJNI
                E                    gis7

Vsi, ki ste žejni, vsi utrujeni, 
              A2       fis  gis  A
pridite k vodi, potopite srce  v    me.
                  E                   gis
Bolečina in žalost se izpereta,
                   A                     fis  gis A
v valovih neskončnih božjega usmiljenja.
E         E4         A2

Pridi, Jezus, Bog. (3x)
Vsi, ki ste žejni, vsi utrujeni, pridite k vodi, potopite srce v me. 
Bolečina in žalost se izpereta,
v valovih neskončnih božjega usmiljenja. Kličem:
Pridi, Jezus, Bog! (4x)
       E                gis          fis               gis
Pridi k nam, pridi k nam, odžejaj nas z ljubeznijo,
  A               H            E               gis
greh izperi z milostjo... k nam, pridi k nam,
fis              gis     A                H         fis             A      H
žejni smo, utrujeni, vse po Tebi hrepeni, vse po tebi hrepeni.
E                A
Pridi, Sveti Duh! ... 

92. VSI, KI UPAJO VANJ
F  C7

Vsi, ki upajo vanj, prejmejo novo moč,
 B C7  F
vsi, ki upajo vanj, prejmejo novo moč,
 F7  B
vsi, ki upajo vanj, prejmejo novo moč!
   B F C7 F
/: Amen, aleluja, amen aleluja! (2x)
F  C7  F
Upaj vanj, dragi brat, on ti daje moč, 
  C7   G7    C  C7

peruti orlove, dal ti bo Gospod!
Svoje vse skrbi zdaj preloži nanj, srečen bodi ti, vedno upaj vanj!

89. VESELIMO ZDAJ SE VSI
G             D               e               h
Veselimo zdaj se vsi, Bog prihaja med ljudi,
        C            G             C             G  (CDG)
vino kri postalo bo in kruh Kristusa telo .(2x)
             G   D
Zahvaljen Bog, Gospod vesolja.
      a          C         D
Ta kruh smo prejeli po tvoji dobroti.
       G           D
Tebi ga prinašamo, sad zemlje,
                        C D          G
dela naših rok, postane naj kruh življenja.

90. VSAK PONIŽEN ČLOVEK
E     H7 E H7 E H7  E H7

Vsak ponižen človek nosi v srcu sanje, 
E    H7 EH7  E H7 E  H7

kdor živi preprosto, bo jih uresničil. 
E   H7 E H7 E  H7   E H7

Če živel boš skromno, vdano in ponižno, 
E H7 E  H7  E   H7 E H7

tudi brez imetja vedno bolj boš srečen.

Fis  A  E H7

Z močno voljo dan za dnem in z Božjim blagoslovom, 
Fis  A  E  H7

stopnjo za stopnjo, dospel boš visoko.

Le v življenju skromnem boš našel pot za sebe.  
Ta ti bo prinesla mir in v srce veselje.  
Saj največje radosti vedno so prav tiste,  
ki jih v srcu porodi skromnost in veselje.
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h A  G Fis
Aleluja, aleluja, aleluja! (2x)

V stiski klical le Gospoda sem, vedno slišal je moj glas. 
Z mano hodi in varuje me, da sovražniki zbeže.

Moja moč in pesem je Gospod, on rešuje vedno me. 
Smrt nad mano nima več moči, živel in prepeval bom.

Naj odpro se vrata milosti, skoznje stopimo zdaj vsi. 
Pojmo hvalo Vsemogočnemu, slavospev naj mu doni.

Ti moj Bog si, tebe hvalim zdaj, naj raduje se ves svet, 
vsakdo naj zahvali Bogu se, da usliši prošnje vse.

95. ZAMENJAM VSE SKRBI
A  D  fis   E A  D fis E
   Zamenjam vse skrbi,   zamenjam sram, laži,
A  D  fis  E   A D fis E
   zamenjam, Gospod, za tvojo radost.
Zamenjam, kar teži, zamenjam, kar boli,
zamenjam, Gospod, za tvojo radost.

Ja, Gospod, ja, ja, Gospod!
Ja, Gospod, ja, ja, Gospod!
Ja, Gospod, ja, ja, Gospod! Amen!
Ko je stiska, me ne stre, preganjan sem, a ne zavržen!
Na tleh, vendar živim!
Blagoslov me varuje in v obljubo verujem,
da bo radost moja moč!
E    E4 E
In če se žalost prikrade to noč,
 G  D
jo radost prežene z jutrom! 

93. VZEMI SRCE MOJE
d d7 d  g7 C F
Vzemi srce moje, vzemi ga, moj Bog,
G7 A7 dd7 g6 A d
vžgi v moji duši ogenj svoj, Gospod.
Naj vse moje bitje diha za te, 
moj Gospodar, moj Kralj, ljubim te.

  d g  g7 C F
Izvir življenja, ljubezni, miru,
d g  g7 C  F
glej, k tebi vpijem dneve in noči. 
G7 A7

 d d7
 g C7  F

Ti me vodi in podpiraj me,
G7 A7

 d d7
   g6 A d

edini, dobri, izpolni me.

Zla zahrbtnega, Gospod, me varuj, 
veri in delom mojim gospoduj. 
Če tema zakrije pa pogled mi kdaj, 
sij skozi noč in luč mi svojo daj.

Glej, že vstaja zarja novega dne, 
sinje nebo prelestno sveti se. 
Jezus se pripravlja, nič ne tožimo, 
v slavi bo prišel, glave dvignimo.

94. ZAHVALJUJTE SE GOSPODU VSI
D A h Fis
Zahvaljujte se Gospodu vsi, večno ljubi nas le on,
D  A h G Fis
reci hiša Izraelova, da usmiljen je Gospod.
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97. ZDAJ SEM TU, MOJ BOG
E      cis  fis  H E  A H E
  Ti najsvetlejša si luč v temi,   ki razsvetlila moje je srce.
  cis  fis   H A  H   E
  Naj bom ponižen služabnik ti,   naj svetim tudi jaz.

E A  H E  cis
  Zdaj sem tu, moj Bog, pripravljen na pot,
       A  H   E A  H
ki mi kaže jo tvoja dlan. V meni je pogum,
       A E  A H   E
vem, da zmorem vse to, saj ob meni si ti vsak dan.

Vem, da ti vedno razumeš me, vem, da ob meni si, ko iščem te. 
In ko ne najdem poti naprej, začutim tvojo moč.

98. ZNOVA SE LAHKO RODIŠ
 D  A h fis
Znova se lahko rodiš, znova vse lahko začneš,
  D  A  D  G A
ko preteklost zapustiš, in odpraviš se na pot
  Fis h   e  E7 A
in odpraviš se na pot, Jezus s tabo bo povsod!
 G A  Fis h
In odpraviš se na pot, Jezus s tabo bo povsod,
  e  A D
Jezus bo tvoj kažipot!
Dal ti vode piti bo, dal ti vode piti bo, 
ki izvir je čistosti; dal ti vode piti bo, 
dal ti vode piti bo, ki izvir resnice je! 
Dal ti vode piti bo, dal ti vode piti bo, 
iz vodnjaka večnosti!

Grehi vseh minulih dni odpuščeni bodo ti, 
ker jih je odkupil on; Božji mir te prenovi, 
Božji mir te prenovi, pij iz vira čistosti! 
Božji mir te prenovi, Božji mir te prenovi, 
pij iz vira čistosti!

96. ZA NEBO PRED TEBOJ
A  fis  h  E
Za nebo pred teboj,  vsemogočni Gospod,
A     fis h  E
za vso tvojo neskončnost  v velikem in malem
fis
  in z obokom neba, ki tvoj zvezdni je plašč,
E
  s soncem, ki je moj brat, kličem naj ti:
  A  E7 fis
Moj Bog, velik in čudovit,
  D E
živi Bog in Gospod, ti ljubezni si Bog.
  A  E7 fis  D E
Moj Bog, velik in čudovit, živi Bog in Gospod, ki si tu
 A
v svojem stvarstvu navzoč.

Z oceani sveta in z valovi morja, 
preko širnih celin, z vodo rek in potokov, 
z ognjem, ki prasketa kakor grm goreč, 
z vetrom, ki se igra, kličem naj ti:
Za vse gore mogočne, za zelene doline, 
hladno senco gozdov in poljane cvetoče, 
za brstenje dreves, cvetje, rože v preriji, 
žito zlatorumeno, kličem naj ti:
Za vsa bitja sveta, za živali in ribe, 
za žgolenje vseh ptic, za to pesem življenja, 
za človeško srce, ki te ljubi iskreno, 
za otroške oči, kličem naj ti:
Glej to nežno roko, ki te vabi na ples, 
glej poljub, ki ti daje upanje in zavezo, 
glej oko, ki te gleda ljubeznivo in toplo, 
za tvoj kruh in za vino, kličem naj ti:
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D     A
Tsamina mina, eh eh, waka waka eh eh, 
  h
ozrl se je vate, vzljubil te,
G
ti ljubi zdaj naprej.  (2x)
D                   
Ozrl se je vate in te vzljubil,
A                      h
pobral te je iz tal, dal ti moči, ti si na vrsti.
G
ne boj se!
D                   
Waka - waka ma-ee
A
Waka - waka ma-ee
h
Ozrl se je vate, vzljubil te,
G
ti ljubi zdaj naprej!
   D            A
Jambo e e, jambo e e, 
h                                   G
ozrl se je vate, vzljubil te, ti ljubi zdaj naprej!   (2x)

TAIZEJSKI SPEVI
e               C           a H     e  D      G        a H   e
BLIZU JE BOG, prihaja k nam. Blizu je Bog, le čakaj nanj.
d    g d  g
BODI TU in čuj zdaj z menoj! 
d  C  F C d  A
Čuj zdaj in moli, čuj zdaj in moli!
d    A d C F
BONUM EST CONFIDERE in Domino,
g        C  F d  g7  a d
bomum sperare in Domino.

99. ŽIVLJENJE V TEBI
       A  E
Ta večer lebdim Gospod, skozi veter v nebo
  D  E
in vonj narave me popelje v tvoj svet.
       A   E
Luna sije mi svetlo, zvezde padajo z neba,
D  E
ptice pojejo večerni spev.
  fis  fis/F A/E  H/Dis h   E
To noč naj zaspim, ko v mislih k tebi hitim, da se ne izgubim.
 A  D  E7Daj Gospod, da tvoj glas me prebudi 
  A   D  E7

in sonce prežene vse skrbi.
   D  Cis fis   H
Naj ne obupam nikdar, naj ne bojim se svojih sanj,
  h7 E4    E7 A
ker vem, da z mano si  vse dni. (2x)
V soncu gore se blešče, pogled me vabi na vrhe,
čeprav ovir ne sluti moje radostno srce,
saj v mladosti mi gori, se življenja veseli 
in kot potok razigrano žubori.
Vsak nov dan, ki ga živim, naj volji tvoji le prepustim,
naj se ne izgubim.

100. WAKA WAKA
D                   A
Ozrl se je vate in te vzljubil,
h     G
pobral te je iz tal, dal ti moči, ti si na vrsti.
D                 A
Kar prejel si, zdaj ponesi,
h      G
mnogi jih je, čakajo še Božjo bližino.
D               A           h                      G
Ne boj se ne, objemi, zmoreš v Njem, verjemi!
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D G D A h Fish A D e A
LAUDATE OMNES GENTES, laudate Dominum. 
 D G D A h e h A D
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
HVALITE VSI RODOVI, hvalite Jezusa.  
Hvalite vsi rodovi, hvalite Jezusa.

H  e C G D e a7 H e  C D G
LE V BOGU UMIRI se, moje srce. Le on me rešil  bo. 
e  C  G  D  e  a7 H  e a  H e
Da, v Bogu se spočije moja duša,  v njem doseže  svoj mir.

d    A d C F  C d A d
  MISERICORDIAS DOMINI  in aeternum cantabo.

       h    A D G  Fis
NAŠA TEMA NIKDAR NI TEMNA s teboj, Gospod, 
  h A  D e Fis
in noč ti bo svetila kakor dan.

D     A h E7  A G D  A
NOVO PESEM BOGU POJ, hvali ga na vekomaj, 
G     D GA D D G e A fis h G e A
hvali ga na vekomaj.

A D  e7 D A
O CHRISTE DOMINE JESU, o Christe Domine Jesu.

e D G D e C a H
OCULI NOSTRI ad  Dominum Deum.
e D G D e C A H e
Oculi nostri ad Dominum nostrum.

NAŠE OČI se ozirajo vate,  
naše srce je pri tebi, Gospod.

D   h D  A
CONFITEMINI DOMINO, quoniam bonus,
e  C    e A D
confitemini Domino, aleluja!

d              G d B  C  F A
DAJ NAM MIR, GOSPOD, razsvetli nam srce.
d    G d  B C  d
Daj nam mir, Gospod, razjasni svoj obraz.
BLESS THE LORD my soul 
and bless God's holy name.  
Bless the lord my soul, who leads me into life.

h    e A D
JEZUS, GOSPOD, ti luč si notranja, 
h     A D G6  Fis
temi ne pusti, da v meni govori. 
h    e A   D
Jezus, Gospod, ti luč si notranja, 
G     G6 h Fis h
daj, da sprejmem vso tvojo ljubezen.

D G A
JUBILATE DEO omnis terra. 
Servite Domino in laetitia.  
Alleluia, alleluia, in laetitia. Alleluia. 
POJ VESELO BOGU, širna zemlja,  
služi mu radostno, on je Stvarnik tvoj. 
Aleluja, aleluja, on je Stvarnik tvoj.

a      E a G
LAUDATE DOMINUM, laudate Dominum
C    G  a FdE
omnes gentes, alleluia! 
a     E  a G
Laudate Dominum, laudate Dominum 
C    G  a dEa
omnes gentes, alleluia!
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FRANČIŠKOVE MOLITVE

1. BLAGOR TISTIM KI LJUBUJO BOGA
Vsi, ki ljubijo Gospoda »z vsem srcem in z vso dušo in 
mišljenjem in z vso močjo« in ljubijo svoje bližnje kakor 
sami sebe … ter prejemajo telo in kri našega Gospoda 
Jezusa Kris tusa in obrodijo vredne sadove pokore: O 
kako srečni in blagoslovljeni so tisti in tiste, ki vse 
to delajo in v tem vztrajajo, kajti »Duh Gospodov bo 
počival nad njimi« ter bo pri njih »prebival« in »ostal«; ti 
so »otroci nebe škega Očeta«, čigar dela izvršujejo, in so 
ženini, bratje in matere našega Gospoda Jezusa Kristusa. 
Ženini smo, kadar se zvesta duša po Svetem Duhu združi 
z našim Gospodom Jezusom Kristusom. Bratje smo 
mu, kadar izvr šujemo »voljo Očeta, ki je v nebesih«. 
Matere smo, kadar njega nosimo v svojem srcu in telesu 
po Božji ljubezni ter po čisti in iskreni vesti; rodimo 
ga s sveto dejavnostjo, ki mora svetiti drugim za zgled.
2. HVALNICA BOGU NAJVIŠJEMU
Ti si svet, Gospod Bog, 
Ti edini, ki delaš čudeže. 
Ti si močan. 
Ti si velik. 
Ti si najvišji. 
Ti si vsemogočni kralj, 
ti, sveti Oče, 
kralj nebes in zemlje. 
Ti si trojstven in eden, 
Gospod, Bog bogov. 
Ti sam si dobro, vse dobro, 
najvišje dobro, 
Gospod Bog, živi in resnični . 
Ti si ljubezen, nesebična ljubezen. 
Ti si modrost.  

d g  C F
TI MOJA LUČ SI, GOSPOD,
  g  A d A
moj Bog, razsvetli mojo temo. 
  d g C F  B  A
Moj Bog, moj Bog, razsvetli mojo temo. 
d   g C F  g A d
Moj Bog,  moj Bog, razsvetli mojo temo.

F    C  d  BDGC F C d g C F
UBI CARITAS et amor,  ubi caritas, Deus ibi  est. 
KJER DOBROTA JE, ljubezen, kjer dobrota je,  
tam prebiva Bog.

d a  d a
UPANJE SRCA, vir vseh radosti;
d     a   d  a
Jezus, vsem nam daj srce ubogih.

d C     F  B C  F C
V GOSPODU JE MOJA MOČ in Gospod je moja luč. 
 B A d C  F  B C
Upaj vanj, odrešil te bo, nič se ne bojte, Gospod je tu, 
 a  d  B  C F
nič se ne bojte, Gospod je tu.

H e
V MRAKU NAŠIH DNI ti netiš nam ogenj 
  D  G  C G  D
ki nikdar ne zamre, ki nikdar ne zamre; 
G e C a H
v mraku naših dni ti netiš nam ogenj, 
 e  a  H e a H
ki nikdar ne zamre, ki nikdar ne zamre.
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4. V LUČI TVOJE LEPOTE
Gospod Jezus Kristus, naj tvoja navzočnost 
popolnoma prepoji moje bitje  
in tvoja podoba naj se vžge v mojo notranjost,  
da bom mogel hoditi v luči tvoje podobe,
misliti, kakor si mislil ti,
čutiti, kakor si čutil ti,
delovati, kakor si deloval ti,
govoriti, kakor si govoril ti,
sanjati, kakor si sanjal ti
in ljubiti, kakor si ljubil ti.

Da se, podobno kot ti, ne bom ukvarjal sam s seboj,
da se bom mogel ukvarjati z drugimi;
da bom brezčuten zase
in bom čuteč za druge;
da bom žrtvoval sebe
in bom hkrati za druge
opogumljenje in upanje.
Naj bom kakor ti čuteč in usmiljen,  
potrpežljiv, blag in ponižen, iskren in resnicoljuben.
Tvoji ljubljenci, ubogi, naj bodo moji ljubljenci,
tvoji cilji moji cilji.
Kdor bo videl mene, naj vidi tebe.  
Naj skozme presevatvoja bit, tvoja ljubezen. Amen.

5. MOLITEV PRED KRIŽANIM
O vzvišeni in veličastni Bog, 
razsvetli temine mojega srca. 
Daj mi pravo vero, trdno upanje in popolno ljubezen,  
razumnost in spoznanje, o Gospod, 
da se bom držal tvoje svete in resnične zapovedi. 
Amen.

Ti si ponižnost. 
Ti si potrpežljivost. 
Ti si lepota. 
Ti si blagost. 
Ti si varnost.  
Ti si spokojnost. 
Ti si veselje. 
Ti si naše upanje in radost. 
Ti si pravičnost. 
Ti si zmernost. 
Ti si vse naše bogastvo do zadostnosti. 
Ti si lepota. 
Ti si krotkost. 
Ti si zavetje. 
Ti si naš varuh in branitelj. 
Ti si pogumnost.  
Ti si osvežitev. 
Ti si naše upanje. 
Ti si naša vera. 
Ti si naša ljubezen.
Ti si vsa naša sladkost. 
Ti si naše večno življenje, 
veliki in čudoviti Gospod, 
vsemogočni Bog,usmiljeni Odrešenik! Amen.

3. MOLITEV K SVETI TROJICI
Vsemogočni, večni, pravični in usmiljeni Bog, daj 
nam ubogim, da bomo zaradi tebe delali, kar vemo, 
da hočeš, in vedno hoteli, kar je tebi všeč; da bomo 
notranje očiščeni, notranje razsvetljeni in vžgani z 
ognjem Svetega Duha, mogli hoditi po stopinjah 
tvojega ljubljenega Sina, našega Gospoda Jezusa 
Kristusa in le po tvoji milosti priti k tebi, Najvišji; ti, 
ki v popolni Trojici nedeljivo Eden živiš in kraljuješ v 
slavi, vsemogočni Bog, na vse veke vekov. Amen.
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MOJE BELEŽKE, MISLI,...6. MOLITEV FRAME
Gospod Jezus Kristus, 
Ti si luč in radost našega življenja.
Prosimo te, podari nam svojega duha uboštva,
da nas obvaruje vsega zla.
Daj nam duha ponižnosti in preprostosti,
da ne bomo služili sebi.
Daj, nam da bomo prav razumevali križ,
Da bomo mogli ljubiti Tebe  
in po Tebi vse drugo,
ljudi in stvari.
Poleg tega nam daj, Gospod, čisto srce in telo,
da bomo mogli povsod širiti veselje,
da se bomo vedno zavzemali za dobro in se upirali zlu,
da bomo v vsakem bratu videi tebe in mu pomagali,
da bomo vsak dan delali dobra dela
in Ti bomo vedno bliže.
Poglej, Gospod, v naša srca,
ki so pripravljena odgovoriti  
na vsako povabilo k dobremu.
Daj nam radost,  
da bomo veseli oznanjevalci Tvojega kraljestva.
To Te prosimo, Gospod,  
po Tvoji in naši materi Devici Mariji
In po našem Serafinskem očetu,
ki smo si ga izbrali za vodnika na naši poti.
Amen.
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Za interno uporabo asiških romarjev izdali bratje kapucini, 

Mekinčeva 3, 1119 Ljubljana. 
Odgovarja  br. Marko Senica. Tiskano v juliju 2011


