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OBREDNE PESMI - SV. LOURONAC 1994 
Testi di canti religiosi registrati in occasione di Svet Louranac - 1994 
 
Uvodna 
OCE VECNI V VISOKOSTI 
Oce vecni v visokosti, 
tebi zdaj se bližamo, 
svoje grehe in slabosti 
srcno obžalujemo. 
Grešnikov se nas usmili, 
spreobrni nam srce, 
da bi zvesto te ljubili, 
žalovali za dolge. (x2) 
 
ZAPOJTE JEZIKI VSE ZEMLJE SLADKO 
Zapojte jeziki vse zemlje sladko 
vsi božji svetniki in celo nebo: 
"Marija Devica vsa lepa si res, 
ti slavna Kraljica visokih nebes". (x2) 
Prelepo se sonce rumeno blišci 
a lepša u cistosti Marija si ti. 
In cudež lepote je tvoje srce, 
cednosti nebeške iz njega duhte. (x2) 
Med angeli u raju se svetiš lepo 
in angelski kori ti hvalo pojo. 
Od tebe Devica ni lepše stvari 
za Bogom Marija najlepša si ti. (x2) 
Prelepo se sonce rumeno blišci 
a lepša u cistosti Marija si ti. 
In cudež lepote je tvoje srce, 
cednosti nebeške iz njega duhte. (x2) 
Med angeli u raju se svetiš lepo 
in angelski kori ti hvalo pojo. 
Od tebe Devica ni lepše stvari 
za Bogom Marija najlepša si ti. (x2) 
 
 
Sanctus 
SVETI, SVETI, SVETI BOG 
Sveti, sveti, sveti Bog, 
vse je polno tvoje slave! 
Tebe moli zemlje krog, 
molijo nebes višave. 
Vsi svetniki te casté, 
vsi pravicni te slavé. (x2) 
 
 
 
 
 
 



Obhajilo 
O SRECNA DUŠA BLAGOR TI 
O srecna duša blagor ti, 
ki Jezusa prejela si, (x2) 
glej našla si zdaj ženina, 
ki v sebi vso sladkost ima. (x2) 
Presrecno tudi je telo, 
ki prejme Jezusa lepo, (x2) 
v nebeški casti sodni dan 
dejano bo na desno stran. (x2) 
Srce, veselo poskakuj, 
ljubezen božjo oznanuj, (x2) 
tvoj Bog in Kralj, nebes radost, 
postal je tvoj preljubi gost. (x2) 
 
O JEZUS, SLADKI MOJ SPOMIN 
O Jezus, sladki moj spomin, 
veselje srcnih globocin, 
nad med pa in sladkosti vse 
navzocnosti tvoja sladka je. (x2) 
Ne peva se nic lepšega, 
ne sliši nic milejšega; 
in slajše misli tudi ni, 
kot si, preljubi Jezus, ti. (x2) 
Usmiljen grešnike svariš, 
spokornim upanje deliš; 
si dober, ko te išcejo, 
o kaj še, ce te najdejo! (x2) 
 
Zakljucna 

GOSPOD, BESEDE TVOJE 
Gospod, besede tvoje 
nas klicejo domov, 
kjer na otroke svoje 
razlivaš blagoslov. 
Sovražnik nas napada, 
vihar strasti divja, 
žari le svetla nada 
placila tvojega. (x2) 
 
MARIJA, MATI LJUBLJENA 
Marija, mati ljubljena 
cešcena bodi ti, 
rodila si nam Jezusa, 
zato te vse slavi. 
Mi svoja srca ti damo, 
zaupno k tebi klicemo: 
"Marija Devica vsa lepa si res, 
Marija, varuj nas. (x2) 


