Dobro in hudo, življenje in smrt, uboštvo in bogastvo je od Gospoda.(Sir 11,14)

ČEŠČENA MARIJA
Je angel Gospodov oznanil Mariji,
je ona spočela od Svet'ga Duha.
Češčena Marija, češčena naj bo,
da dušni sovražnik nas zmagal ne bo.
Marija je rekla, glej Božja s'm dekla,
naj se mi zgodi, kakor angel veli.
Češčena Marija…
In sveta Beseda, meso je postala,
Med nam' prebivala, je Jezus ji ime.
Češčena Marija…
Čast bodi Očetu in Sinu, Svet'mu duhu,
kakor je v začetku tako vekomaj
Češčena Marija…
V GOSPODU JE MOJA MOČ
in Gospod je moja luč.
Upaj vanj, odrešil te bo,
nič se ne bojte, Gospod je tu,
nič se ne bojte, Gospod je tu.

KAKOR JE BIL TA KRUH
Kakor je bil ta kruh,
ki ga lomimo,
prej raztresen po gorah,
zgneten eno je postal.
Tako naj se zbere Tvoja Cerkev
ob koncu zemlje v Tvoje kraljestvo.
Kakor je bila pijača,
ki jo pijemo,
skrita v grozdnih jagodah
in je vino postala.
Tako naj se zbere …
Kakor je bila ljubezen,
ki jo čutimo,
skrita v vsakem izmed nas
in je eno postala.
K TEBI ŽELIM, MOJ BOG
K tebi želim, moj Bog, k tebi moj Bog,
če boš poslal bridkost ali radost.
Tebe bom ljubil zdaj, zdaj in na vekomaj.
K tebi želim moj Bog, k tebi moj Bog.

Strma je pot v nebo, strma zelo,
ali lahka s teboj, ti greš z menoj.
Marija tam stoji in mi naprej veli.
K tebi želim, moj Bog, k tebi moj Bog.
Zdaj je še temna noč; pošlji pomoč,
da ne omagam zdaj, roko podaj.

Kadar pa pride dan, pel ti bom ves udan.

K tebi želim, moj Bog, k tebi moj Bog.
V TVOJI BLIŽINI, BOG
V tvoji bližini, Bog, prebival rad bi,
ti si ustvaril me,
me zase naredil in nemirno srce
v tebi spočije se.
Kar si v srcu želim, s čim izpolnjeno bo?
Kdo ljubezen lahko mi popolno bo dal?
Kdo, če ne ti, moj Bog, ki dobrota si vsa?
Ti od vekomaj si želel zase me, Bog. Odp.
Bog, ljubezni, miru, duša žejna te je,
vode žive mi daj, da odžejam se z njo.
Svojega daj mi Duha,
združi v eno me z njim.
Svoje dam ti srce, kjer prebival boš ti.Odp.
Kadar nisem s teboj, glej, omahnem takoj.
Naj okusim, Gospod, to Ljubezen povsod.
Utrdi v meni ta dar usmiljenega srca,
Ljubim naj kakor ti,
drugim ves se razdam.Odp.
In na koncu, moj Bog,
sprejmi me v svoj objem.
V tvojo hišo hitim, k tebi, Oče, želim.
Svoj obraz mi razkrij, tebe zrem naj,
Gospod,

naj prebivam v Ljubezni tvoji na
vekomaj. Odp.
KO ZARJA ZLATI NAM GORE
Ko zarja zlati nam gore,
Mariji darujem srce.
Lepo jo pozdravim,
iz srca ji pravim:
Marija, oh, prosi za me,
Marija, oh, prosi za me.
Ko sonce najvišje stoji
in milo se zvon oglasi,
pozdravim Devico,
mogočno Kraljico;

Marija, podpiraj me ti,
Marija, podpiraj me ti.
Ko luč že za goro beži
in ave Marija zvoni,
Zdihujem: O Mati,
tvoj hočem ostati
dokler ne zatisnem oči,
dokler ne zatisnem oči.
Ob grobu v slovo:

NEBEŠKI JERUZALEM
V nebesih dom pripravljen je za nas
s svetimi, v ljubezni Jagnjeta.
V svetlobi Božji bo žarel obraz,
nebeški Jeruzalem.
Svetilnik Jagnje tukaj nam bo
in sonce skrilo bo svoj žar pred njim.
Za vedno noč premagana bo Božji
sijaj nas bo razsvetljeval. Odp.
Prebival tu bo Bog med ljudmi,
obrisal solze z njihovih oči.
Ne ob več žalosti, bolečin,
saj stari svet za vselej bo minil. Odp.
Čas odrešenja med nami je,
premoč in zmaga našega Boga.
Zato v nebesih dvignite se,
na veke Jezus je zakraljeval. Odp.
ANGELČEK VARUH MOJ
Angelček, varuh moj,
varuj me ti nocoj,
varuj me ti nocoj, angelček moj,
varuj me ti nocoj, angelček moj.
Bog pa je stvarnik moj,
ustvaril me je na svet,
Bog, pa mi daj še to noč preživet,
Bog, pa mi daj še to noč preživet.
Ti boš pri meni stal
in me boš varoval,
jaz pa bom sanjal tiho kraj te,
jaz pa bom sanjal tiho kraj te.
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