c
1. SKUPAJ
glasba in besedilo: Urša Skoberne
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
Odp.:
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.
Odp.:
Iskali smo sebe, hodili drugam
in rekli človeku: "Ej, rad te imam!"
Iščemo se danes, a - ne obupaj,
najdemo se vedno: kadar smo skupaj!
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c
2. POVRNIL BO GOSPOD (prim. Jn 15,16.20)
glasba in besedilo: br. Tilen Gregor Urtelj
D
A
G
D
Povrnil bo Gospod z nebeškimi darovi
h
e E7 A A7
tistim, ki v življenju le Njemu služijo.
D
A
G
D
Povrnil bo Gospod z nebeškimi darovi
h
fis
G A D
njim, ki po vsem svetu Boga oznanjajo.
D G
D A4
Niste vi izbrali me,
G
D/fis e (A)
jaz sem vas izbral
D G
Fis h
da pojdete in obrodite sad,
e
A A7
sad, ki bo ostal.
Odp.
Kakor so preganjali me,
danes sovražijo vas,
a ne klonite in vztrajajte,
prišel bom rešit vas.
Odp.
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c
3. HVALNICA FRANČIŠKOVEGA OTROKA
glasbo in besedilo: Nina Novak
D
A
G
Halo, Bog, kličem Te,
A
D
AGDA
tu Frančiškov sem otrok.
D
A
G
Hvala Ti, ker vem, da vse
A
D
AGDA
je delo Tvojih rok.
In pogledam v nebo,
tam toplo sonce sije.
Razpel si čezenj mavrico,
ko dež nam vse umije.

AGA

Odp.:
G
A
D Fis h
Hvala, Bog, ker sem tvoj otrok
G
A
in ker hvalo poje
D
Ti življenje moje! (2x)
Hvala za prijatelje,
ker skupaj se igramo.
Za družino hvala Ti,
da radi se imamo.
Veš, včasih tudi jaz
ne znam se prav smejati.
Je objokan moj obraz,
ne znam Ti hvale dati.
A povem Ti vedno vse,
kar me teži in muči.
Potolažiš vedno me,
živeti me nauči!
Odp. (2x)
Odp. za konec:
G
A
D Fis h
Lahko bi pesem to Ti pel ves dan,
G
a ne bom- ker hvalo poje
A
G D
Ti življenje moje!

c
4. FRANČIŠEK MOLI
glasba in besedilo: Nina Novak
G
C
G
C
Frančišek ni bil le človek, ki moli,
G
C
G
D
ampak ves postal je molitev.
a
D
Vsak njegov dih na zemlji je bil za Boga
a
D
in molitev postala je hrana srca.
a
D
V nemiru iskanja je prosil Boga:
G
e
C
D
Razsvetli, razjasni temine srca! (4x)
Molil je na vseh krajih sveta,
vsak prostor je bil milosten od Boga.
Želel je, da vsak kraj Ga slavi,
ker povsod Bog z nami živi,
kamorkoli prišel je moli tako:
Molimo te, Gospod, tu in povsod,
ker si odrešil nas s križem, s krvjo. (4x)
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c
5. FRANČIŠKOVA SONČNA PESEM
glasba: Luka Mavrič; besedilo: br. Jernej Kurinčič
Odp.:

A
cis
D
A
Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod,
cis
D
E
Tebi hvala, slava, čast in ves blagoslov.
h
E
A
fis
Tebi, najvišji, edinemu pristaja
D
E
E7 A
in nihče ni vreden Te imenovati.

A
fis
h
E
Hvaljen, moj Gospod, z vsemi Tvojimi stvarmi,
A
fis
h
E
najprej s soncem, bratom, nas, dni razsvetljuje.
A
A7/G D/fis d/F
Lepo je in v silnem sijaju žari,
A/E
E
E7 A
Tvojo svetlobo odseva, nam daruje.
Hvaljen, moj Gospod, v zvezdah, sestri luni,
na nebu si ustvaril jih vse dragocene, lepe,
hvaljen bodi, moj Gospod, v sestri vodi,
bistra in čista je ponižna, dobro dene.
Odp.
Hvaljen, moj Gospod, v našem bratu ognju,
je lep vesel, krepak močan, z njim noč nam razsvetljuješ,
hvaljen, bodi moj Gospod v zemlji, njenem plodu,
vse kakor mati nas hrani, obdaruje.
Hvaljen, moj Gospod, v onih, ki v ljubezni
Tvoji odpustijo, prenašajo slabost, trpljenje;
Blagor njim, ki v miru ostanejo, hvaležni,
Oče, Ti jih boš okronal, dvignil k sebi.
Odp.
Hvaljen, moj Gospod, v naši sestri smrti,
nihče ji ne uide, zato gorje zakrknjenim.
Blagor v smrti tistim, ki bivajo v Tebi,
druga smrt ne bo jim mogla nič storiti.
Hvalite in poveličujte mojega Gospoda,

c
se Mu zahvaljujte, služite Mu ponižno,
vriskajte Mu, pojte, od vzhoda do zahoda,
dajte Mu slavo na veke, Ga molite.
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c
6. KLARA LUČ
glasba in besedilo: Nina Novak
C2
G5
a7
F2
Ta luč, ki spreminja življenje in svet,
ki živi za Boga in zato pušča sled
E
a9 a
za vse nas, to sled je svetosti,
d
F G C2 G/H
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...
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c
7. KDO?
glasba in besedilo: Urša Čehovin
A
Dež, veter, sneg, sonce in mraz …
E4
E
Kdo je ustvaril njih obraz?
A
Kdo je ustvaril njih obraz?
E
Le ti …
A
Kdo je ustvaril njega in mene?
E
Kdo je ukazal roži naj vene?
A
Kdo je ukazal roži naj vene?
E
Le ti …
Odp.:
D2
A
Ker ti, ki vse si ustvaril,
E4 E
v življenje povabil,
A
in smisel podaril.
Kdo prepričuje luno na vzide?
Kdo reče zemlji na sonce obide?
Kdo reče zemlji na sonce obide?
Le ti …
Kdo je ustvaril objeme, poljube?
Kdo nam pošilja občutke izgube?
Kdo nam pošilja občutke izgube?
Le ti …
Odp. (3x)

c
8. POPOLNO VESELJE
glasba in besedilo: Nina Novak in Urša Skoberne
E
Gis cis
Pojdi, oznani svetu,
A
H
E
kaj veselje popolno je,
cis
Gis
cis
da si miren tudi v trenutku,
A
H
E
ko ti vse narobe gre.
Tudi ko si lačen,
ko ti je hudo.
Tudi ko si nesrečen,
ko ne veš, kako.
Tudi, ko si sam,
ko te tepejo.
Ko si opljuvan,
te ne razumejo.
Odp.
Ko obsojajo te,
ko si vsem v posmeh.
Ko zapusti te vse,
ko si ti na tleh.
Ko je objokan obraz,
ko ti lažejo.
Ko je v duši mraz,
ko nasmeh ti kradejo.
Odp.
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c
9. FRANČIŠEK OZDRAVI GOBAVCA
glasba in besedilo: Nina Novak
D
A4
h
Kadar je kdo bolan
G
D
A4 A
ne pusti, da bi bil sam.
G
Fis
h
saj želi si, da pomagaš mu,
e
A
D
bodi z njim brez strahu.
Bolezen pa včasih je
na duši, ne vidi se.
Takrat, ko zdravo je telo,
v duši pa je hudo.
Odp.:
D
A
h
Tako, kot Jezus nas je učil,
D
A
h
z bolnimi je prijazen bil.
D
Fis
h
Tudi ti si lahko Božji zdravnik,
e
A
D AhG
če ljubiš vse, prav vse... (2x) ...brez razlik!
Okoli nas so ljudje
nesrečni, težko jim je.
Čudež se zgodi - nasmeh podariš,
s tem veliko storiš.
Frančišek je to spoznal,
ko gobavca se ni bal.
Ga umil je in postregel mu,
zanj molil v zaupanju.
Odp.
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c
10. ODLOČITEV
glasba in besedilo: Nina Novak
h
A
Temna noč, vsi že spijo,
G
h
tam na nebu zvezde gorijo.
A
Klara gre iz hiše naskrivaj
G
h
in ve, da je ne bo več nazaj.
A
Ker to je njena odločitev...
Odp.:
D
fis
G
...za Boga, edinega, Njemu podari
A
vsak utrip srca.
D
Fis G
Zdaj gre za Njim, živet drugam,
A
D
njen smisel je Bog sam.
fis
G
V uboštvu gre in pušča vse,
A
D
kar je oviralo srce.
fis
G
Ker le v Bogu je izpolnitev,
A
h
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...
Odp.:

c
11. ROJSTVO
glasba: Nina Novak
besedilo: Urša Skoberne
A
A4
V majhni cerkvi sredi poletja
sliši se prošnja tihega petja.
Mama pod srcem nosi otroka,
E4
E
A
v prošnji za pomoč je odprta njena roka.
»Gospod, daj stoj mi ob strani
in dete moje brani,
da srečno na svet priveka
in zraste v dobrega človeka.«
In s križa ji odgovori:
cis
D2
E
»Ne boj se žena, rodila boš hčer,
cis D2
E
ki bo nosila luč, svetlobo ljudem
A
in jim kazala k meni smer.«
...
Raduj se žena, rodila si hčer,
ki bo nosila luč, svetlobo ljudem
in jim kazal k Bogu smer.
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c
12. RAD BI ŽIVEL
glasba in besedilo: Luka Mavrič
F
B7
F
B7
Rad bi živel v senci tvoje dlani,
F
C7
našel bi pot v temi,
F
B7
F
B7
če pa zaidem daleč stran od poti,
F
B7 C7 F
k sebi me dvigneš Ti.
Rad bi Te ljubil, kakor ljubiš me Ti,
brez sebičnost,
če pa mi strah ugasne vse moči,
novih mi vliješ Ti.
F
C
Kdaj prišel bo tisti dan,
d
a
ki bo topel kot Tvoja dlan!
B
F
A
d
Takrat bo lepo in še luna z nočjo
G
G7
C7
se skupaj z nami nasmejala bo.
Rad bi živel v soncu Tvojih oči,
videl bi svet kakor Ti
in če ugasne luč v mojih očeh,
mi znova prižgi jo Ti.
Kdaj prišel bo tisti dan,
od iskrenosti obsijan!
Takrat bo lepo in še sinje nebo
zapelo z nami »Aleluja!« bo.
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c
13. KLARINA MOLITEV
glasba in besedilo: Nina Novak in Urša Skoberne
A
Kličem te, GOSPOD,
E
ker sem tvoja mala dekla
fis
cis
D
E E7
in vedno mi naj se zgodi tvoja volja.
Kličem te, moj Bog,
ker vem, da si z menoj.
Jaz sem v tebi in nosim v sebi tvojo neskončnost.
Odp.:
fis D A
E
D
Hvaljen, moj Gospod,
A
ker si me ustvaril! (2X)

E

Kličem te, ODREŠENIK,
ker si me osvobodil
greha, gorja, zdaj nosim v bitju srca tvoje življenje.
Kličem te, moj OČE,
ker sem tvoj otrok.
Me rad imaš, vsak dan mi daš svojo ljubezen.
Odp.
Kličem te, moj STVARNIK,
ker sem kot glina v tvojih rokah.
Mehka, živa, z njo se v meni zliva tvoja podoba.
(v C-duru)
Kličem te vsak trenutek,
ker tudi ti poklical si me.
V življenju mojem zdaj s tabo pojem
to najino pesem.

c
14. MOJ GOSPOD IN MOJ BOG
glasba: br. Tilen Gregor Urtelj
besedilo: s. Katarina Ambrož in br. Tilen Gregor Urtelj
ae ae ae De
O–o–o…

e
Moj Gospod in moj Bog,
G
le Tebe bom slavil
a
D
in kamor Ti me vodiš,
e
povsod Ti bom sledil.
a
e
a
Moj Gospod in moj Bog, / Moj Gospod in moj Bog!
e
a
le Tebe bom slavil / Moj Gospod in moj Bog!
a
e
D
in kamor Ti me vodiš, / Moj Gospod in moj Bog!
e
povsod Ti bom sledil.
Slavil Te bom, Gospod,
v veselju vsepovsod,
v težavah, križih vseh,
na svojih vseh poteh.
Gospod, naj bom Ti vdan, / Moj Gospod in moj Bog!
naj vzamem križ vsak dan, / Moj Gospod in moj Bog!
naj hodim za Teboj / Moj Gospod in moj Bog!
v ljubezni, o Bog moj.
e a D e a D e a Hsus4
Naj bo lepo, hudo,
vseeno je, kako,
naj srce krvavi,
ali se veseli.
Naj vedno iščem le / Moj Gospod …
moj Bog, kar Tvoje je,
naj vedno se zgodi
le Tvoja volja mi.
Saj vem, da ljubiš me,
Ti, moj Bog, moje vse,
ponavljam naj vsak dan:
naj ti bom zvest, vdan.
O Bog ljubezni vir, / Moj Gospod …
veselje moje, mir,
nekoč me sprejmi v raj,
s Teboj bom vekomaj.
e a D e a D e a Hsus4 e
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c
15. OZRI SE NAME, JEZUS
glasba in besedilo: br. Janez Papa
E
A
Ozri se name Jezus!
E
A
Poslušaj moje prošnje,
E
A
H
saj Ti si moj Gospod in Bog. (2x)
Gis
cis
Rad hodil bi za Tabo
Gis
cis
in živel ob Tvoji strani,
A
H A gis fis E
ljubim Te, o moj Gospod.– – – –
Odp.
Tvojo voljo rad bi izpolnil
in odšel za Teboj po svetu,
ker le Ti, si pravi Bog.
Odp.
Daj, potegni me iz blata,
da bom mogel Te slaviti,
pokaži - mi pravo pot!
Odp.
Zdaj sem tukaj s tabo, Jezus,
molim Te v zakramentu,
Najsvetejši, to si Ti!
Odp.
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c
16. PSALM 29
glasba in besedilo: Nina Novak in Urša Skoberne
Odp.:
E
A
H
E
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!
cis
A
Glas Gospodov nad vodami,
Bog veličastva naj bo z vami.
Glas Gospodov je grmenje,
H
ognjenih zubljev je gorenje.
Odp.
Gospod pretresa puščavo,
objema svojo naravo.
Gospodov veter gozdove razgalja,
vse stvarstvo pozdravlja svojega Kralja.
Odp.
Gospodu slava se poje,
on zmaguje vse boje.
Na veke On prestoluje
in mir svoj nam daruje.
Odp.
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