SVETA MAŠA
Vstopne pesmi
(A. Nadrah)
Oče, sprejmi nas kristjane
Oče, sprejmi nas kristjane
in ozdravi naše rane,
zbriši naše vse dolge
in prenovi nam srce.
S svojim mirom nas napolni,
vsak naj tvojo voljo spolni.
Kakor Jezus nas uči,
vsakdo zmeraj naj živi.
Hočemo se darovati,
z Jezusom ti sebe dati.
Dobri Oče, sprejmi dar,
ki ga damo na oltar.
Vsako delo in molitev
naj bo Bogu v čast, daritev.
Križ naj nosimo zvesto,
vsi naj pridemo v nebo.

(A. Nadrah)
Bog, naš dobri Oče
Bog, naš dobri Oče,
ti si vedno z nami.
Dal si nam življenje,
vse za nas ustvaril.
Nam poslal si Sina;
on nas je odrešil.
Dal si Tolažnika;
on nas je posvetil.
Zdaj prišli smo k maši,
da ti podarimo,
skupaj s tvojim Sinom,
sebe, vso družino.
Srca nam očisti,
grehov se kesamo,
z brati vse nas spravi,
mir srca podari.

(R. Gantar)
Ti naš Stvarnik si, o Bog
Ti naš Stvarnik si, o Bog,
vse je delo tvojih rok,
zemljo vso in vse nebo
s svojo ustvaril si močjo.
Ti Gospod si in vladar,
vsega stvarstva gospodar,
vsemogočen, večen si,
vse te moli in slavi.
Ti si dobri Oče naš,
ti nas srčno rad imaš,
mi otroci tvoji smo,
k tebi se zatekamo.
Ti si naša luč in moč,
v stiskah naša si pomoč,
ti si naše upanje,
ti naš Bog si, naše vse.

Darovanjske pesmi
(A. Nadrah)
Darujem življenje
Darujem življenje,
podarjam trpljenje,
za vedno bom tvoj.
Pomagaj vzdržati,
v daritvi ostati,
ko križ bo z menoj.
Ti veš za slabosti,
olajšaj bridkosti,
ostani z menoj.
Pomagaj vzdržati,
v daritvi ostati,
ko križ bo z menoj.

(R. Gantar)
Dobri Oče, ti kraljuješ
Dobri Oče, ti kraljuješ
vsemu svetu vekomaj,
kruh in vino, svoja srca
v dar prinašamo ti zdaj.
Kruh in vino sad sta zemlje,
sad sta dela naših rok,
v svojo čast in hvalo sprejmi
to daritev, dobri Bog.
Kruh naj se, Gospod vesolja,
v kruh življenja spremeni,
v kelihu naj se leskeče
prava Jezusova kri.
Sprejmi tudi naša srca,
danes, Bog, na svoj oltar,
naj ponižna in skesana
bodo ti prijeten dar.

Obhajilne in evharistične pesmi
(A. Nadrah)
Življenje moje si, Gospod
Življenje moje si, Gospod,
želim ljubiti te povsod,
središče mojega srca,
pri tebi vedno sem doma.
V podobi kruha si navzoč,
pri tebi vedno najdem moč,
vse k tebi vodijo poti,
vse moje bitje te slavi.
Nemirno moje je srce,
ga k tebi dvigajo želje,
naj v tebi vedno se umiri
in služi zvesto ti vse dni.

(A. Nadrah)
Ti, Gospod, si moja pot
Ti, Gospod, si moja pot,
ti me vodiš vsepovsod.
Ti si v hostiji navzoč,
ti mi nudiš vso pomoč.
Ti si pot nesmrtnosti,
ti si hrana večnosti.
Ti izvir si upanja,
ti tolažba romarja.
Ti si srednik do Boga,
ti si luč v temi srca.
Ti rešuješ me nižin,
ti me vodiš do višin.

(A. Nadrah)
Hvaležni smo, Jezus
Hvaležni smo, Jezus, naš dobri Gospod,
ker z nami v ljubezni si zmeraj, povsod.
Naj vse te človeštvo slavi,
le tebi naj vedno živi.
Ti hrana si romarju, vrelec moči;
zato ne omaga na sredi poti.
Naj vse te človeštvo slavi,
le tebi naj vedno živi.
Do vsakega blag si, naš dobri pastir,
zgubljenega iščeš, prinašaš mu mir.
Naj vse te človeštvo slavi,
le tebi naj vedno živi.

(A. Nadrah)
Za nas si, Jezus, križan bil
Za nas si, Jezus, križan bil,
za nas vso svojo kri prelil,
za nas si sebe daroval,
za nas si poveličan vstal.
Zato ti hvalo pojemo
in tebe se oklepamo.
Živeti zate hočemo,
da srečno k tebi pridemo.

(A. Nadrah)
Pot, resnica in življenje
Pot, resnica in življenje
si edino ti, Gospod.
Ti si moje hrepenenje,
moja luč v temi povsod.
Hvala ti, da si med nami,
da nikoli nismo sami.
Tebi se darujemo
in s teboj zmagujemo.
Kakor jelen bistre vode
tebe žejen sem, Gospod.
Ti si pravi vir svobode,
vodi k sebi me povsod.
Hvala ti, da si med nami,
da nikoli nismo sami.
Tebi se darujemo
in s teboj zmagujemo.
Vedno naj s teboj ostanem,
ti si moje sreče vir.
Zvest učenec naj postanem,
v tebi srčni najdem mir.
Hvala ti, da si med nami,
da nikoli nismo sami.
Tebi se darujemo
in s teboj zmagujemo.

(R. Gantar)
Jezus, z nami si želel ostati
Jezus, z nami si želel ostati,
svoje si telo nam v hrano dal,
da imeli večno bi življenje,
evharistični si kruh postal.
Ves ponižen v hostiji se skrivaš,
dan za dnem prihajaš na oltar
in za naše grehe se daruješ,
svojemu Očetu v spravni dar.
V tabernaklju čakaš nas in vabiš,
po bližini naši hrepeniš,
če utrujeni smo, obteženi,
nas tolažiš in nas poživiš.
Hvala ti, Gospod, za kruh življenja,
ki ljubeče ga deliš ves čas.
Hvala, Jezus, za ljubezen tvojo,
ki v podobi kruha nasičuje nas.

CERKVENO LETO
Advent
(A. Nadrah)
Predobri Stvarnik vseh ljudi
Predobri Stvarnik vseh ljudi,
usmiljen se na nas ozri
in pošlji nam Rešitelja,
vseh grešnikov ljubitelja.
O pridi, Jezus, reši nas,
je zdaj prišel rešitve čas,
saj zdaj pripravljamo ti pot,
da nas boš rešil vseh zablod.
Bo Jezus sin Brezmadežne,
odrešil bo nas grešnike.
Mariji se izročamo,
po njej Gospoda prejmemo.
O pridi, Jezus, reši nas,
je zdaj prišel rešitve čas,
saj zdaj pripravljamo ti pot,
da nas boš rešil vseh zablod.

(R. Gantar)
Kristus prihaja
Kristus prihaja,
vrata odprimo
in ga z veseljem
k nam povabimo.
Pridi, poteši
nam hrepenenje,
pridi, spremeni
naše življenje.
Luč se prižiga
raj se odpira,
konec strahu je,
konec nemira.
Pridi, poteši
nam hrepenenje,
pridi, spremeni
naše življenje.
Kristus ljubezen
svetu prinaša,
upanja polna
srca so naša.
Pridi, poteši
nam hrepenenje,
pridi, spremeni
naše življenje.
Volja Očeta
zdaj se spolnjuje,
Kristus prihaja,
svet odrešuje.
Pridi, poteši
nam hrepenenje,
pridi, spremeni
naše življenje.

Gospodovo razglašenje
(R. Gantar)
V Betlehemu je nad hlevcem
V Betlehemu je nad hlevcem
svetla zvezda zasijala,
Kralja sveto Božje Dete
je trem modrim pokazala.
Modri so ponižno, vdano
Božje Dete počastili
in s kraljevskimi darovi
ga bogato obdarili.
In iz hlevca je svetloba
nad vse stvarstvo se razlila,
rojstvo Božjega je Sina
vsemu svetu oznanila.
Po vsem svetu se vesela
je razširila novica,
da Mesija, Rešenika
nam rodila je Devica.
Vsi presrečni veselimo
svojega se odrešenja,
Jezus, Božji Sin, naj kralj bo
vsega našega življenja.

Post
(A. Nadrah)
Pozdravljen, sveti križ
Pozdravljen, sveti križ,
ti upanje deliš;
na tebi Bog visi,
rešuje vse ljudi.
Ljubezni večje ni,
krepkejše ni moči,
kot Jezus jo deli
na križu, ko trpi.
Slavimo te, Gospod,
nas rešil si zablod.
Ti zdaj si naša pot;
naj ljubi te naš rod.

(A. Nadrah)
O Božji naš Odrešenik
O Božji naš Odrešenik,
v nebeško srečo si vodník.
Izvir si luči vsem stvarem,
svobode, milosti ljudem.
Na križu nas odrešil si,
ko bil za nas pokoren si,
ko si v ljubezni se razdal,
za nas ljudi življenje dal.
Po križu spreobrni nas,
popolnoma očisti nas!
Daj milost stanovitnosti,
v krepostih rodovitnosti!

Velika noč
(R. Gantar)
Žrtvi naj velikonočni
(metrično urejena pesem slednica)
Žrtvi naj velikonočni
hvalnico pojo kristjani,
Jagnje je rešilo ovce,
Kristus nas z Očetom spravil.
Čudne se stvari godijo:
smrt z življenjem se bojuje,
mrtvi Gospodar življenja
živ med nami spet kraljuje.
Daj, povej nam, o Marija,
kaj si videla na poti?
Angele, prtič, povoje,
grob sem videla odprti.
Jezus, upanje je moje,
zmagoslavno vstal iz groba,
glejte, spet živi in pojde
še pred nami v Galilejo.
Zdaj verujemo in vemo:
Kristus res je vstal od mrtvih.
Ti, o Kralj naš zmagoslavni,
grešnikov se nas usmili!

Vnebohod
(R. Gantar)
Ko je Jezus šel v nebesa
Ko je Jezus šel v nebesa,
da bi vrnil se k Očetu,
je apostolom naročil,
naj gredo po širnem svetu.
"Evangelij oznanjujte
vsemu stvarstvu vsepovsod
in vse narode krščujte,
kažite jim pravo pot!"
Ko je Jezus šel v nebesa,
je učencem zagotovil:
"Svetega Duha poslal bom,
ki bo srca vam prenovil.
Oznanjujte in pričujte
v moči Svetega Duha
in ne bojte se, saj z vami
prav do konca bom sveta."
Tudi nam, o dobri Jezus,
Svetega Duha podeli,
naj povsod tvoj evangelij
oznanjujemo veseli.
Prosimo te, bodi z nami
vse do konca naših dni,
varno vodi nas v nebesa,
kamor šel si tudi ti.

Binkošti; birma
(R. Gantar)
Pridi, pridi, Sveti Duh
Pridi, pridi, Sveti Duh,
razsvetljuj nas, nas posveti
in ljubezen v nas zaneti.
Pridi, pridi, Sveti Duh!
Pridi, pridi, Sveti Duh,
daj moči nam in modrosti,
vzbudi željo po svetosti.
Pridi, pridi, Sveti Duh!
Pridi, pridi, Sveti Duh,
v teških urah nas tolaži,
v dvomih pravo pot pokaži.
Pridi, pridi, Sveti Duh!
Pridi, pridi, Sveti Duh,
pridi, zemljo vso prenovi,
da vzplamti v ljubezni novi.
Pridi, pridi, Sveti Duh!
Pridi, pridi, Sveti Duh,
vzbujaj v nas veselje pravo,
vodi nas v nebeško slavo.
Pridi, pridi, Sveti Duh!

Praznik Svete Trojice
(A. Nadrah)
V sveto ljudstvo se zberimo
V sveto ljudstvo se zberimo,
Stvarnika vsi počastimo!
Bodi hvaljen, večni Oče,
vsaka stvar ti peti hoče.
Troedinega slavimo,
in prisrčno ga ljubímo!
Kristusu se zahvalimo
in ga vdano počastimo!
Hvala ti za odrešenje,
večno blaženo življenje.
Troedinega slavimo,
in prisrčno ga ljubimo!
Svetega Duha častimo,
se za milost zahvalimo!
Bodi z nami, večni plamen,
luč, vihar, ljubezen. Amen.
Troedinega slavimo,
in prisrčno ga ljubímo!

Zahvalna nedelja; splošna zahvala
(A. Nadrah)
Hvala ti, Jezus, za dar odrešenja
Hvala ti, Jezus, za dar odrešenja,
hvala za krstno kopel prerojenja;
tvoji smo bratje in sestre postali,
v Božjo družino smo skupaj se zbrali.
Hvala ti, Jezus, da v Cerkvi prebivaš,
svoje usmiljenje nanjo razlivaš,
v mašni daritvi za nas se daruješ,
v Božji besedi se z nami srečuješ.
Hvala ti, Jezus, za Mater Marijo,
prošnje zaupne k njej vedno hitijo,
njene roké nam dobrote delijo,
spevi hvaležni naj njej zadonijo.

Pesmi ob zakramentu sprave in spokornem bogoslužju
(A. Nadrah)
Bodi milostljiv, Gospod
Bodi milostljiv, Gospod,
krenil sem na grešno pot.
Kot cestninar ti priznam:
Svojih grehov se kesam.
Rad si hodil z grešniki,
grehe jim odpuščal si.
Zanje človek si postal
in k pokori jih pozval.
Hvala tebi, o Gospod,
da z menoj si vsepovsod.
Verujem, da usmiljen si,
prosim te, odpusti mi.

(R. Gantar)
K tebi, Oče, zdaj prihajam
K tebi, Oče, zdaj prihajam
kakor izgubljeni sin,
poln sem grehov in slabosti,
poln sem ran in bolečin.
Glej, premamile lažnive
so besede me sveta,
sem verjel jim in zapustil
tebe, svojega Boga.
Grešnik zdaj skesan se vračam
k tebi, Oče, spet domov,
tja, kjer me ljubeče čaka
tvoj objem in blagoslov.
Daj, odpusti grehe moje,
vse, kar te žalÌlo je,
naj živim v ljubezni tvoji,
dobri Oče, prosim te.

ZAKRAMENTALI
Krst
(R. Gantar)
To dete smo prinesli
To dete smo prinesli,
Gospod, v naročje tvoje,
in prosimo, da sprejmeš
ga med otroke svoje.
Naj krstna voda danes
mu glavico oblije
in v milosti naj Božji
vsa duša mu zasije.
Naj v stiskah in težavah
luč vere pot mu kaže,
naj belo oblačilo
se nikdar ne umaže.
Besedo tvojo vedno
z veseljem naj spolnjuje,
povsod naj svojo vero
ponosno izpričuje.
Gospod, pastir in varuh
mu vse življenje bodi,
naj med volkove zlobne
nikoli ne zablodi.
Z ljubeznijo ga spremljaj
in vodi vse življenje,
na koncu pa pripelji
v nebeško ga veselje.

Poroka
(R. Gantar)
Danes, ženin in nevesta
Danes, ženin in nevesta,
sta stopila pred oltar,
da bi Bogu darovala
svojih src ljubečih žar.
Naj bo vajina ljubezen
močna, kot je močna smrt,
zmeraj cvetje naj ljubezni
napolnjuje vajin vrt.
Naj bo srečen vajin zakon,
Božji duh naj v njem živi,
Bog naj vajino ljubezen,
varuje, blagoslovi!

(R. Gantar)
Po izročitvi prstanov
Ženinu:
Ko nevesti si nataknil
prstan zlati na roko,
si se brez besed zavezal,
da boš ljubil jo zvesto.
Da boš ljubil jo edino,
da boš ljubil brez meja,
da boš varoval jo, branil
pred nevarnostmi sveta.
Nevesti:
Glej, na ženinovi roki
prstan tvoj se zdaj blešči,
z njim ljubezen obljubila
si mu prav do konca dni.
Če ga kdaj bo noč zajela,
noč brez zvezd, obup brez nad,
naj mu upanje prinaša,
sveti mu tvoj prstan zlat.
Obema:
Hvala ti, nebeški Oče,
hvala za ljubezni dar,
dar ljubezni, ki naj vedno
napolnjuje mladi par.
Zakon, ki sta ga sklenila,
naj sadove obrodi,
iz ljubezni posvečene
naj življenje se rodi.
*Priporočamo uglasbitev zadnjih dveh kitic. V primeru uglasbitve vseh šestih
kitic v prekomponirani obliki naj minutaža skladbe ne presega okvirjev
predpisanih v razpisu natečaja.

Pogreb
(A. Nadrah)
Šel v nebesa si pred nami
Šel v nebesa si pred nami,
dobri Jezus, naša pot.
Prostor nam si tam pripravil,
nisi pustil nas sirot.
Jezus, naše si življenje,
Jezus, naše boš vstajenje.
Prav za vse si dal življenje,
daj pokojnim večni mir!
Naj pri tebi bodo srečni,
saj si večne sreče vir.
Jezus, naše si življenje,
Jezus, naše boš vstajenje.
Vsi živimo naj Gospodu,
on je zmagal grenko smrt.
Vsi umiramo Gospodu,
naš pogled je vanj uprt.
Jezus, naše si življenje,
Jezus, naše boš vstajenje.

(R. Gantar)
Počivaj v miru, dragi naš prijatelj
Počivaj v miru, dragi naš prijatelj,
v Očetovem naročju se spočij,
pozabi na trpljenje, bolečine,
vso večnost duša srečna naj živi.
Naj lahka ti bo zemljica slovenska,
ki vse življenje rad si jo imel,
telo naj tvoje mirno v njej počiva,
ko veter mu uspavanke bo pel.
Nikoli te ne bomo pozabili,
molitev dvigala se bo v nebo,
na grobu svečka zmeraj bo gorela
in nežno cvetje ga krasilo bo.
Počivaj v miru, dragi naš prijatelj,
pri Bogu naj ti bo zares lepo,
poj hvalnice mu in za nas ga prosi,
saj težko, bridko danes je slovo.

(R. Gantar)
V zadnji dom te pospremila
V zadnji dom te pospremila
pravkar množica je zbrana,
mirno v grobu boš počival,
tvoja pot je zdaj končana.
Toda tam, kjer pot konča se
čudovita je svetloba,
ki spreminja smrt v življenje
in temo premaga groba.
Dobro te nebeški Oče
tam z veseljem pričakuje,
"Niče ne boj se" Jezus vabi,
z upanjem nas napolnjuje.
Večna Božja bo ljubezen
tvojo dušo vso prevzela,
da v nebeški sreči Bogu
hvalo vekomaj bo pela.

Obletnica posvetitve cerkve
(R. Gantar)
V Gospodovo svetišče
V Gospodovo svetišče
vstopimo zdaj veseli,
da Bogu čast in hvalo
bi iz srca zapeli,
saj on je svet ustvaril,
življenje nam podaril.
Gospodovo svetišče
to hiša je molitve,
Gospodovo svetišče
je sveti kraj daritve,
za nas se Bog daruje
in duše odrešuje.
V Gospodovem svetišču
glej, živi Bog prebiva
in pod podobo kruha
se v tabernaklju skriva.
Spoštljivo pokleknimo,
ponižno ga molimo.
Gospodovo svetišče
je naše zatočišče,
pri Bogu mir svoj najde,
kdor ga iskreno išče,
sam Bog med nas prihaja,
z veseljem nas navdaja.

