
IM
E,

 P
RI
IM
EK

O
RA

TO
RI

J S
M

LE
DN

IK
 

23
. –

 2
9.

 a
vg

us
t 

20
10

IM
E 

SK
UP
IN
E



UDELEŽIL SEM SE 
NASLEDNJIH DELAVNIC:

torek:

sreda:

četrtek:

petek:

sobota:



1. JEZUS MOJ, LJUBIM TE
Jezus moj ljubim te, bolj 
kot vse drugo ljubim te, vse 
kar je v meni naj prepeva ti, 
Jezus moj ljubim te.

-iščem te
-kličem te
-čutim te
-vidim te
-slišim te
-molim te
-hvalim te
-ljubim te…

2. KO JEZUS JE ZAČEL 
UČITI
Ko Jezus je začel učiti, izbral 
si prve je učence in najprej 
se njegova je dobrota izlila 
na dva revna ribiča.

Simon in brat njegov Andrej, 
zaslišala čudovite sta 
besede: “Hodita za menoj, 
napravil vaju bom za ribiča, 
za ribiča ljudi!”

Z učenci se tedaj umakne k 
morju, pri mitnici zagledal je 

Mateja, in rekel mu je: ”Hodi 
za menoj!” Matej je vstal in 
šel za njim.

3. MLADOST
Mladost ni več samo 
norost, mladost je več, 
čutim! Mladost ni več 
samo norost! Mladost si ti 
med ljudmi.

Ko zbiramo se mladi, si med 
nami ti, 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, naj 
ploskajo dlani. Mladost si ti 
med nami naj bomo s tabo 
mi!

4. POJTE Z MENOJ
Pojte z menoj Gospodu 
vsi, večno slavite ga, zame 
je storil čudeže, enako bo 
storil za vas.

Usmilil se je svoje dekle v 
njeni nizkosti. zato me bodo 
blagrovali odslej rodovi vsi.

Velika so njegova dela in 
sveto je ime. Umsiljenj je 
brez mej do tistih, ki se ga 
boje.

Razkropil daleč je ljudi 
ošabnega srca. Mogočneža 
podi s prestola, poviša 
majhnega.

Bogate je odpustil prazne, 
lačne obdaril. Izraela 
brani vselej, obljube se je 
spomnil.

5. DANES JE DAN
Danes je dan, ki ga dal 
je Gospod. Radujmo se, 
veselimo se ga! Danes je 
dan, ki ga dal je Gospod, 
radujmo se, veselimo se ga! 
Danes je dan, ki ga dal je 
Gospod! 

This is the day that the Lord 
has made, we will rejoice 
and be glad in it. 

6. SPRAŠUJEM SE (Suša)
Sprašujem se kje si zdaj, 
moj Bog, kje si moje veselje, 
moč? Verujem da si tu, 
verujem vate moj Gospod!

Dotakni se me s svojimi 
dlanmi, naj vidim le za hip 
tvoje oči, na krilih dvigni 
me k sebi v nebo, 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! 

7. DARUJEM TI LJUBEZEN
Darujem ti ljubezen, ki v 
meni živi, sprejmi ta dar, 
gospod. Tu je moja sreča, 
vse moje skrbi, vsak utrip 
srca darujem ti.

Ti gospod, si v tem kruhu 
È



in vinu, tu tvoje je telo in 
tvoja kri. 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 vzdradosti, vsak življenja 
dan darujem ti.

8. MNOGO SEM PREHODIL
Aleluja, aleluja, aleluja, 
aleluja. Mnogo sem prehodil 
poti, iskal sem dneve, noči, 
cilj življenja, blodil sem 
zaprtih oči in zaslepljen od 
strasti, hrepenenja. 

Ni več tavanja, ni več 
zablod, ni več dvomov in 
življenjskih zmot, končno 
sem odkril pravo pot. 

Tam, kjer je trpljenje, gorje, 
kjer vojne vihre more in 
bolezni, kjer ljudje sovražijo 
se, tam naj dokaže srce moč 
ljubezni

9. O GOSPOD, STUDENEC 
VSE DOBROTE

Gospod, studenec vse 
dobrote, zbiraš nas, 
da rastemo skupaj. Mi 
prepevamo Bogu ljubezni, 
ki prenavlja danes naša 
srca. 

Jezus se je učlovečil, vsem 
prihaja naproti, da nas 
povede po poti v smeri vse 
skrivnosti, prave ljubezni. 
Vztrajno rastemo v njem.

Mi smo kot seme pšenično 
v zemljo zorano, vsejano, za 
dobro rast potrebuje: toplo 
sonce in vodo in veter in 
ljubezen. Vztrajno rastemo 
v njem.

10. POGLEJTE, KAKŠNO 
LJUBEZEN
Poglejte, kakšno ljubezen 
nam je izkazal dobri Bog, 
poglejte, kakšno ljubezen 
nam je izkazal dobri Bog, 
da smemo imenovati se - 
otroci in dediči Boga!

11. NATE RAČUNAM
Frančišek znal računat' je 
po Božje, se ve. Odštej vse 
slabo, greh pusti za sabo, 
Ljubezen prištej, za Boga 
prostor 'mej!

Računam nate, na tvoje 
sestre in brate, Računam 
nate, ljubezen dajem le 
zate, da z njo svetost na 
novo zgradiš in jo živiš!

Naš Bog obilno pomnoži kar 
delamo mi. Radi delimo in 
v miru živimo. To k bogu je 
most, glej račun je preprost.

12. VES DAN, VSO NOČ
Ves dan, vso noč angeli 
bdijo nad menoj, Gospod. 
Ves dan, vso noč, angeli 
varujte me! 

Sonce kmalu bo zašlo, 
angeli bdijo nad menoj, 
Gospod. Čuvaj me to noč, 
moj Bog, angeli, varujte me. 

Če ne bom dočakal dne, 

angeli bdijo nad menoj, 
Gospod. Reši mojo dušo le, 
angeli, varujte me. 

13. HVALNICO POJEM 
BOGU

Hvalnico pojem Bogu na 
struje svojih dni, pojte 
z menoj Gospodu in ga 
slavite vsi!

Hvalijo ga drevesa, žamet 
zelenih trav, polja in 
bela breza vse poje mu v 
pozdrav.

Vriskajo mu vrhovu, morje 
zanj valovi, grmi v ozarah 
sonca odpirajo dlani.

Mesec na strehi zemlje z 
zvezdami se igra, kaplja 
dežja kot solze molijo 
stvarnika.



14. VETER MI ŠEPETA 
Veter mi šepeta in dežne 
kaplje mi močijo vroče čelo, 
sonce in mavrica, vse okrog 
mene je polno življenja.

Polja in jezera, otroški 
smeh, ki dviguje se pod 
oblake, dedek in babica, 
vse, kar pogledam, 
spominja me nate.

Tvoje roke so dale nam 
življenje, tvoje roke odkrile 
so nam luč in temo, 
napolnile so praznino 
vesolja, tvoje roke ustvarile 
so svet.

Ustvaril si življenje, hvala ti, 
ustvaril si ljubezen, hvala ti. 

15. JEZUS OTROK
V meni prebiva Jezus 
otrok, Jezus v meni živi. 
Z roso me uspava in s 
soncem zbudi, on vedno v 
meni živi.

Že kot majhen otrok v 
mamici nebogljen, ti si v 

srcu pri njem. Ga krepiš in 
hrabriš in mu vlivaš moči, 
varuješ vse noči.

Pisan je ta naš svet, pisani 
smo vsi, otroci zemeljski. 
Naj z vsem kar smo, kar 
prejemamo, Tebe hvalimo.

Ljubil si nas, trpel na križu in 
se povzpel k Očetu v božjo 
slavo. S svetimi in angeli 
pričakuješ nas, kjer bomo 
večni čas. 

16. DON BOSKO
Don Bosko, don Bosko, 
vzklikamo ti oče mladih, 
učitelj, prijatelj, velik vzor. 
Don Bosko, don Bosko 
stopamo po tvojih potih za 
tabo, pogumno, v nebo!

Tvoje roke so delile kruh 
življenja, v tvojem je objemu 
našel vsak pomoč. Bil 
deležen preizkušen si, 
trpljenja, za vse delo našel 
si v molitvi moč.

Mlade vztrajno vabil si na 
pot svetosti, tvoj dom je 
sprejemal male reveže. 
Vse besede tvoje polne 
so modrosti, tvoje je srce 
ljubilo grešnike.

V tvojih mislih vedno bil je 
le Gospod, s trdim delom 
za vse nas gradil si pot, 
po katerih vodi nas, da bi 
postali žive priče, tvoje priče 
Kristusa.

17. DAJTE GOSPODU ČAS 
NJEGOVI SINOVI

Dajte Gospodu čas, 
njegovi sinovi, dajte mu 
slavo, pojte mu vsi rodovi, 
slavite le njegovo sveto 
ime in z vami poje naj zdaj 
vsako srce.

Glas Gospodov nad vodami, 
Bog veličastva naj bo z 
vami. Glas Gospodov je 
grmenje, ognjenih zubljev je 
gorenje.

Gospodu slava se poje, On 

zmaguje vse boje. Na veke 
on prestoluje in mir svoj 
nam daruje.

Gospod pretresa puščavo, 
objema svojo naravo. 
Gospodov veter gozdove 
razgalja, vse stvarstvo 
pozdravlja.

18. KLIČEM: »SVET SI«
Poklonim se, vse izročim k 
Jezusovim nogam: ljubezni 
moč, usmiljenje k jezusovim 
nogam. Kličem: »svet si, 
svet si, svet si«. Kličem: 
»svet si, svet si, svet si«. 
Kličem: »svet si, svet si, svet 
si ti, Gospod«.

19. BARVE
Moj svet. Tvoj svet. Dva 
različna planeta sta. Moj 
svet. Tvoj svet. Velika 
je razdalja. Moj svet. 
Tvoj svet. Malo imava 
skupnega. Moj svet. Tvoj 
svet. Le isto sonce se 
nama smehlja. È



Jaz sem žalost, ti veselje. 
Modra, rumena. Jaz veselje, 
ti si žalost. Rdeča, zelena. 
Govoriš, poslušam te. 
Oranžna, siva. Tebe zanima, 
meni je dolgčas. Barva ni 
enaka.

Mene trga, tebe veže. 
Rdeča, zelena. Ti bi zemljo, 
jaz nebo. Rjava, modra. 
Ti bi plesal, jaz s teboj ne. 
Oranžna, siva. Tebi zabavo, 
meni tišino. Barva ni enaka.

Jaz bi govoril, ti klepetaš. 
Modra, rumena. Jaz se 
šalim, ti si resen. Rdeča, 
zelena. Ti bi se ljubil, jaz bi 
le objem. Črna, bela. Jaz 
vem odgovor, ti sprašuješ. 
Barva ni enaka.

Moj svet. Tvoj svet. Dva 
različna planeta sta. Moj 
svet. Tvoj svet. Velika je 
razdalja. Moj svet. Tvoj svet. 
Malo imava skupnega. Moj 
svet. Tvoj svet. Le istega 
imava boga.

Morda postane moj svet 
tvoj svet, tvoj svet moj svet, 
moj svet tvoj svet, tvoj svet 
moj svet nad nama vzhaja 
mavrica.

20. PETER SKALA
Jezus ljubil je apostole, 
učil jih, govoril jim prilike. 
Vsakemu svojo nalogo je 
dal, simona za petra je 
imenoval.

»Na trdi skali bom cerkev 
gradil, niti pekel je ne bo 
pogubil, peter, ključe od vrat 
ti imej, če ljubiš me še prej 
mi povej.« 
Gospod, zakaj sprašuješ 
me, povej, zakaj dvomiš 
v me? Ti veš vse, veš da 
ljubim te.

21. POVZDIGUJEM TVOJE 
IME 
Povzdigujem tvoje ime, 
ko prepevam ti v slavo. In 
raduje se srcem ker si ti, 
gospod, nas rešil!

Si šel z nebes na zemljo, 
pokazal pot, šel iz zemlje 
na križ, moj plačal dolg in 
iz križa v grob in iz groba v 
nebo, zdaj ti slavo pojemo.

22. SAMUEL
»Samuel!« ga je poklical 
gospod, »Samuel!« je 
zaslišal od nekod, samuel 
se je takoj zbudil »tukaj 
sem!« mu je odgovoril.

»Prijatelj moj!« ga bo 
poklical gospod, »prijatelj 
moj!« bom zaslišal od 
nekod, in jaz se bom takoj 
zbudil »tukaj sem!« mu bom 
odgovoril.

Ko me pokličeš gospod, 
ti bom dejal, tukaj sem in 
čakam, kam me boš poslal. 
Ko me pokličeš gospod, 
odgovorim: »nikoli te ne 
zapustim!«

Ko me pokliče gospod, ti 
bom dejal, tukaj sem in 
vedno tukaj bom ostal. 

Ko me pokličeš gospod 
odgovorim: »Nikoli te ne 
zapustim!«

23. VELIK KRALJ 
Ti veličastni kralj, oblečen 
v sijaj vsa zemlja v radosti 
zdaj vriska, poje ti. V 
svetlobi se bleščiš in tema 
že beži, pred tabo trepeta, 
pred tabo trepeta.

Res velik si, bog! Pojte z 
mano: velik si, bog! 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. 

Tvoje ime, ki je nad vsem, 
slave vredno je. In srce ti 
poje: velik si, bog!



24. DANES
Tukaj sedim, gledam 
okrog. Ura beži, odteka 
moj čas. In obtičim, kot da 
sem sam. Meni se zdi, da 
težko dojemam. Čas je, da 
vstanemo vsi, zdi se mi, da 
predolgo smo sedeli, skriti 
v svojem kotu majhnosti,  
dvigamo pogled.

Danes je prvi dan, ko 
začenjam vse na novo, 
danes je prvi dan, vem, da 
nočem več nazaj, danes 
je prvi dan, ko začenjam 
vse na novo, danes je prvi 
dan, vem, da rabim tvojo 
moč!

Nove poti, preveč je 
smeri… Kje si, moj Bog? V 
meni kriči… Zapiram oči, 
poslušam srce… Zaslišim le 
glas ure, ki ustavi se… 

25. POJ IN PRAZNUJ
Poj in praznuj, Jezus je in 
živi, on je Vstali, slavite 
ga vsi! Poj in praznuj in 
oznanjaj na glas:  »Živi, 
a-le-lu-ja!«

Slavi ga z vso močjo, on 
nam sveti v temo, 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. 

26. PRIDI, SVETI DUH
Pridi, Sveti Duh, pridi luč 
srca, v Sinovi ljubezni vžgi 
duha. Ti nas osvobajaš 
vseh strahov.  Podeli 
Cerkvi svojih darov.

Preko gorskih vod  razlivaš 
moč, na večer v škrlat   
krasiš nebo. Toda v meni 
ena želja tli, 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. 

27. VSI, KI UPAJO VANJ
Vsi, ki upajo vanj, prejmejo 
novo moč, vsi, ki upajo vanj, 
prejmejo novo moč, vsi, ki 
upajo vanj, prejmejo novo 
moč!

Amen, aleluja, amen 
aleluja! (2x)
Upaj vanj, dragi brat, on 
ti daje moč, peruti orlove, 
dal ti bo Gospod! Svoje 
vse skrbi zdaj preloži nanj,  
srečen bodi ti, vedno upaj 
vanj!

28. OČE, VSEH NARODOV 
SI OČE 
Oče, vseh narodov si oče, 
poslušaj naše klice, to 
pesem je življenja. Tvoja 
mladost, ki traja večno in 
nosil si jo v srcu, podari tudi 
nam 

OČE, UČITELJ IN PRIJATELJ 
NAM MLADIM V SVETU 
DANES, ŠE VEDNO KAŽEŠ 
POT. VODI KORAKE NAŠE 
K BOGU, PODPIRAJ NAS 
V TEŽAVAH, POGUMA VLIJ 
V SRCE! 

Praznik, vsak dan je s tabo 
praznik, vsak dan je s tabo 

È



pesem, življenje je veselje. 
Danes še vedno je med 
nami ljubezen, ki razdajal 
vsem mladim si jo ti. 

29. STA ŠLA UČENCA PO 
CESTI 
STA ŠLA UČENCA PO 
CESTI V EMAVS OTOŽNA, 
ŽALOSTNA. PRISTOPI JEZUS, 
ZAČNE POGOVOR IN ŽE GA 
PROSITA:

BODI PRI NAS, KER SE ŽE 
MRAČI, BODI PRI NAS, 
GOSPOD. BODI PRI NAS, 
DAN NAGIBA SE V NOČ. 
BODI PRI NAS, GOSPOD. 

KAMNITA CESTA V 
ŽIVLJENJU NAŠEM 
SPELJANA JE V NEBO. DA 
NE OMAGA KORAK NA POTI, 
PROSIMO JEZUSA:

JE Z NAMI JEZUS V PODOBI 
KRUHA, PONIŽEN, TIH, 
UBOG. JE HRANA DUŠAM 
IN MOČ SLABOTNIM, ZATO 
PROSIMO GA:

30. ZDAJ SEM TU MOJ BOG 
Ti najsvetlejša si luč v temi,   
ki razsvetlila moje je srce. 
Naj bom ponižen služabnik 
ti,   naj svetim tudi jaz.

Zdaj sem tu, moj Bog, 
pripravljen na pot, ki mi 
kaže jo tvoja dlan. V meni 
je pogum 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 napej, začutim tvojo 
moč.



ORATORIJSKA HIMNA: 

Lepe besede niso mi mar, če niso iz srca. 
Pravi prijatelj, ta je res dar, če zate čas ima.

Naj ne bo ti škoda časa za prijatelje in 
ples, naj življenje razigrano pot ustvarja do 
nebes. Ne s pohlepom, ne z močjo, ne s 
prevaro, ne z lažjo. Naj srce preprosto bo!

Naglica časa vzbuja nam strast, da vse 
prepozno bo. Tudi če nisi zvezda sveta, 
prijatelj te pozna.

Sredi življenja, sredi sveta nekdo živi s 
teboj. On je prijatelj, rad te ima, življenje 
zate da.


