
 

Oratorij 2014 
Na tvojo besedo 

 

Peter ribič je navaden bil, 
pozno v noč je vedno ribe lovil. 

Ko pa vse mu narobe je šlo, 
iskal je odgovor na to. 

 
Neko noč ni prav ničesar ujel, 

prišel je Jezus in ga ves je prevzel. 
Povabil ga je, naj ribe pusti, 

»Odslej boš ribič ljudi!« 
 

Na tvojo besedo, Gospod, 
vržem naj mreže v kot. 

Ljudi lovim, 
in tebi le sledim. 

 
Peter tvoj prijatelj je postal, 

tvojo voljo rad je vedno iskal. 
Nebeške ključe si mu izročil, 
na njem svojo Cerkev zgradil. 

 
Učenik, kakor ljubiš nas Ti, 
nauči nas ljubiti vse ljudi. 

S Petrom stare naj mreže pustimo, 
z ljubeznijo naj Cerkev gradimo! 

Odp 

 

 

 

1. ALELUJA – NAŠE VESELJE, str. 6 

 

2. ALELUJA – SLAVI BOGA, str. 7 

3. TI SI MOJ PRIJATELJ, str. 173 

 

4. JEZUS MOJ, LJUBIM TE, str. 52 

 

5. ŽIVLJENJE JE DAR, str. 204 
 
6. JEZUS LJUBI VSE OTROKE, str. 52 
 

 

 

 

7. SPREJMI TA DAR, str. 153 

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 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 vzradosti,  

vsak življenja dan darujem Ti. Odp. 

8. BODI Z MENOJ, str. 13  

O moj Gospod, bodi moja luč v temi. 
O, moj Gospod, Tvoja roka naj me drži. 
Ko življenje je puščave pot, 
naj ne hodim sam, Gospod. 

Ko začenjam novo pot, bodi ti z menoj. 
Varuj padcev me in zmot, mi ob strani 
stoj. Ko na poti se zmrači, bodi z mano 
Ti. Odp. 

Ko puščavo doživim, bodi Ti z menoj. 
Naj se napora ne bojim, mi ob strani stoj. 
Naj ohranim vero še in pokličem Te. Odp. 

Ko me bližnji zapuste, bodi Ti z menoj. 
Bodi moje upanje, mi ob strani stoj. 
Naj oklenem se trdno tebe za roko.Odp  

 

9. ČE LETAL BI, str. 21   

Če letal bi kot ptica po nebu, 

videti bi znal drobne stvari, 

če tekal bi kot srna na begu, 

bi premagoval neskončne poti. 

Če bil bi gora, bi dolino varoval, 

če bil bi žitni klas, bi vetru šepetati znal, 

če bil bi morje, bi mirno, mirno valoval, 

če bil bi sonce, bi sijal. 

A le človek sem in to bom ostal, 

trenutek v večnosti. 

Da, le človek sem in sploh mi žal, 

rastem v svoji majhnosti 

V sebi odkrivam brezmejne 

širine,skrivnostne globine,  

ki nikoli jim ne pridem do dna. 

Samo srce jih lahko zazna. 

Če bil bi svetla zvezda na nebu, 

vodil bi ljudi, jim svetil v temi. 

in če bi bil podoben galebu, 

nad oblaki bi pozabil skrbi. 

Če bil bi voda, bi prepire pogasil, 

če bil bi ogenj, bi led v srcih vseh ljudi stopil,  

če bil bi mir, bi se povsod po svetu naselil 

in vsem bi upanje delil. Odp.  

 

10.  DAJTE GOSPODU ČAST, str. 24 

Dajte Gospodu čast, 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. Odp.  

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 prestoljuje 

in mir svoj nam daruje. Odp. 

11. DOBRI BOG, str. 27   

Dobri Bog, srce mi potolaži, 
ker trudim se ljubiti, a še padam. 

Res iskreno prosim, tiho mi pomagaj, 
Ti si vse, kar si želim. (2x) 

K višku gledajo oči naj moje, 
srce naj vedno vdano Ti zaupa. 

Daj ušesa mi, ki bodo Te poslušala 
in me usmerjala povsod. (2x) 

Naj korak sledi stopinjam Tvojim, 
pogumno naj žrtvujem se za dobro. 

Naj prepevam slavo Tebi, moj Prijatelj. 
Vse odpustiš, ker ljubiš nas.  (2x)    

 

12. BOG JE Z NAMI, str. 15  

Glej, Bog je z nami, nismo sami, 

ko je jutro in zvečer. 

On blagoslavlja   naše delo, 

moji duši daje mir. 

   

Veseli se z mano  in z mano joka, 

  ko v življenju  se borim. Odp. 

Kjer smo trije zbrani v Tvojem imenu, 

tam si z nami tudi Ti. Odp. 

   Bodi kakor ogenj in luč prižigaj, 

   luč dobrote naj gori. Odp. 

 

13. GLEJ TE OČKE, str. 34   

Glej te očke kakor zvezde,  

glej pogled svoboden kot nebo!  

Čutiš mir kot rahel veter,  

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.   

Mlad pogled nikoli ne ugasne,  

če ga vodiš Jezus Ti,  

s Tabo skozi žitna polja gremo vsi. (2x) 

     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. 

14. LJUBEZEN ME SPREMINJA, str. 71 

Kadar vstaja sonce,  prebuja se nov dan. 
Ko nekdo te ljubi,  odpira svojo dlan. 
In ko človek išče radost, srečo, mir srca,  
je samo ljubezen, ki lahko osreči ga. 

O daj, Gospod, ljubezni polno mi srce, 
glej zaman je drugo vse. 
Rad bi ponesel jo v življenje vsem 
ljudem, z njo odpiral jim srce. 

Kakor jutra rosa, ki ob soncu več je ni, 
Kakor vrt pomladi, na novo oživi. 
Človek se spreminja, ko ljubezen v njem 
živi, mrak postaja sonce, v njem veselje 
prebudi. Odp. 

 

 

 



15. NAJLEPŠO PESEM, str. 100 

Najlepšo pesem tebi bom zaigral, 
slavil te bom dan in noč. 
Srce ti dam, ti veš za moje želje, 
moj Bog, moj Kralj, ljubim te! 

Ti, Gospod, si klical me, prihajam predte, 
moj Bog,voljo tvojo izpolniti želim. Odp. 

Tvoje bom slavil ime, ker ti odkupil si me, 
moja usta pojejo: dober si! Odp. 

Ti si me odrešil, Bog, pogube, greha in 
zla,podaril življenje mi v večnosti. Odp. 

Vlil veselje si v srce, zdaj tebi bom 
zaigral,ker si mi svobodo dal, hvala ti! 
 

16. NASMEH V OČEH, str. 101 

Cvet dišeč z jutrom se odpre,  

sonce odpira oči. 

Polje z vetrom v plesu ziblje se. 

Gospod, povsod vidim te.  

Z nasmehom v očeh se odpravljam v   

 ta  dan, delo Tvojih rok. 

Je sonce, je dež, je žalost in smeh  

in v vsem si Ti, Gospod. 

Pesem ptic o Tebi govori:  

rek šumenje radost budi.  

Veter poje pravljico dreves.  

Gospod, povsod slišim Te. Odp. 

 Sonce ugledal je otrok,  

 v školjki se biser rodi,  

 vrh gore planinec osvoji.  

 Gospod, povsod najdem Te. Odp. 

17. NIČ NE DE 

Nič ne de, če so poti,  
polne senc ali luči, 
če me vodiš za roko, 
vse molitev je lahko. 

Na obali te čakam, skupaj z 
izgubljenimi,ki te prosijo vroče, svojo jim 
ljubezen vlij. 

Iščem tvoje obličje, vsepovsod 
oziram se, ko zagledam Gospoda, 
sprejmem v svoje ga srce. 

Pridi, pridi, Učitelj, saj pripravljeni 
smo že, slišal si naše klice, dom tvoj naše 
bo srce. 

Moje se srce raduje, Jezus ti si 
rešil me, pojem zdaj ti zahvalo, vstali 
Jezus, naš Gospod. 

18. ODRINI NA GLOBOKO, str. 117 

Hodil sam povsod sem naokrog, 

lahkih nog, brez tebe. 

Svet sem ljubil, skorja nič se trudil, 

da bi te spoznal. 

Tedaj si prišel Ti, prišel Ti o moj Bog, 

z neba mi na pomoč,  

ker slišal si mojo slabotno moč in mi dejal:  

   Odrini na globoko tam so školjke, 

   v njih odkril boš bisere drage.  

  Odrini na globoko tam so školjke, 

      v njih odkril boš svoj zaklad.  

Zdaj sem srečen, 

saj postal sem večen, v Tebi, o Moj Bog. 

Hvala ti za vse uspešne dni, 

ko si ljubil me le ti.  

 Gospod pridi z menoj, 

 ko grem med nje, ki si žele, 

 Božje ljubezni in miru, 

 dajal bom vsakemu. Odp. 

 

19. SVETEL PLAMEN, str. 162 

Svetel plamen naj gori v tvoji mladi duši,  

zahvaljuj Gospodu se. 

Svetel plamen naj gori v tvoji mladi duši,  

zahvaljuj Gospodu se,  

ker On ta plamen je. 

Kadar prav zares hudo ti je 

in ko veš, da si se zmotil, 

le obrni na Gospoda se 

in nikdar ne obupaj! Odp. 

Ko prijatelj razočara te,  

ko ostaneš sam na svetu, 

veš nekdo ti lučko bo prižgal 

in upanje ti dal. Odp. 

In ko dan je zopet nasmejan,  

se oblaki razbežijo,  

takrat drugim tudi ti podaj 

svetel plamen upanja. Odp 

 

20. TI SI MOJA GOSPA, str. 172 

Ti si moja Gospa! 

Ti me spremljaš do Boga! 

 Vem, da tam se skupaj snideva, 

 Ko prispel jaz bom do tja! (2x) 

Nad menoj ves čas bediš, 

da ne zgubim se kje, 

razsvetljuješ pot, ko je tema. 

Če omagam, me bodriš, 

da pot vijugasta 

kmalu me pripelje do Boga. Odp. 

V soncu vidim tvoj obraz, 

ki blago se smehlja, 

kaže pravo pot mi upanja. 

Če delil ljubezen bom 

do brata vsakega, 

 prav gotovo srečal bom Boga. Odp. 

 

21. VES DAN, VSO NOČ,  str. 187 

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! Odp.   

Če ne bom dočakal dne, 

angeli bdijo nad menoj, Gospod. 

Reši mojo dušo le, 

Angeli, varujte me! Odp.  

22. VSTANI IN STECI K JEZUSU  

Vstani in steci k Jezusu, ki čaka te, 
On ljubi te na vekomaj! 
Vstani in steci k Jezusu, ki čaka te,  
On res živi, aleluja! 

Glej na Jezusa, ki je pravi Božji Sin! 
Strah ne bo te več, saj rešuje te temin. 
Tvoj prijatelj je, kliče te, da greš za njim, 
saj življenje dal je za te! Odp.  

On je pot, resnica, življenje brez meja, 
kdor priteče k Njemu, zares ga rad ima! 
Pelje te k Očetu, ki je dobrota vsa, 
saj življenje dal je za te! Odp. 
 
 
23. HVALA, ZA VSAKO …  str 41 

Hvala, za vsako dobro jutro, 
hvala za vse življenja dni, 
hvala, ker lahko nate svoje preložim skrbi. 

Hvala za vse prijatelje ti, 
hvala, Gospod, za vsakogar, 

hvala, ker lahko dam dolžnikom 
odpuščanje v dar. 

Hvala za delovno ti mesto, 
hvala za srečo sleherno, 
hvala za vse, kar me navdaja s čisto 
radostjo. 

Hvala za žalosti ti mnoge, 
hvala, da vedno me bodriš, 
hvala, da vedno roko svojo nad menoj 
držiš. 

Hvala za dobro ti besedo, 
hvala, da Duh je tvoj mi moč, 
hvala, ker ljubiš vse, ki blizu so in daleč 
proč. 
 
24. HOZANA , str 43 

Hozana, hozana, hozana na višavah 
Hozana, hozana, hozana na višavah! 

Svet si ti, naš Gospod, sveto tvoje ime, 
vedno slavljen si ti, naš Bog, hozana na 
višavah! 

Slava, slava, slava tebi, Jezus Kralj! 
Slava, slava, slava tebi, Jezus Kralj! 
Svet si ti ... 

 
25. HVALIM TE Z ANGELI, str. 45 

 Jezus, Jezus, želim te slaviti, 
Jezus, Jezus, želim te moliti, 
Jezus, hvalim te z angeli in svetniki, 
 Jezus, Jezus, moj Bog, moj Gospod. 
 

26. JEZUS SE OB MORJU …, str. 53 

Jezus se ob morju ustavi, 
 me pogleda in prijazno povabi: 
“Pusti ribe, ljudi lovil boš!” 
Dragi Jezus, si res mene poklical, 
s tvojih ustnic svoje ime sem zaslišal? 
Glej, zapuščam prazen čoln na obali, 
zdaj odhajam, kamor kličeš me ti. 

Reven, nesposoben sem človek, 
kar premorem, je zvestoba do tebe, 
rad potegnil ljudi bi iz greha. Odp. 

Tu sem, moje roke porabi, 
šibke noge in okorne besede, 
kaplje znoja in vso ljubezen. Odp.  


