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Slavko Krajnc (ur.), Zbrana dela Zdenke 
Serajnik - 5. Pesmi soneti.  

 

 

1. zvezek 
QUADRAGESIMA LXIII 

27. II. - 14. IV. (cum Octava Paschali) 
Svetlejši iz noči zasije dan 

in iz trohnobe se rodi - VSTAJENJE! 
(Cankar, Kurent) 

 
 
1. Paradisi portas aperuit nobis jejunii 

tempus uvod 
2. Fer. IV. Cin. S pepelom smo posuli si 

glave,… 
3. Fer. V. Cin.  
4. Fer. VI. Cin.  
5. Sab. Cin.  
6. Dom. I. Quadr.  
7. Fer. II. I. Quadr.  
8. Fer. III. I. Quadr.  
9. Fer. IV. I. Quadr.  
10. Fer. V. I. Quadr.  
11. Fer. VI. Quadr. + I. Quadr.  
12. Sab. Quadr. T. Quadr. 
13. Dom. II. Quadr. + Quadr. I. 
14. Fer. II. II. Quadr.  
15. Fer. III. II. Quadr.  
16. Fer. IV. II. Quadr.  
17. Fer. V. II. Quadr. 
18. Fer. VI. II. Quadr.  
19. Sab. II. Quadr. 
20. Dom. III. Quadr.  
21. Fer. II. III. Quadr. 
22. Fer. III. III. Quadr.  
23. Fer. IV. III. Quadr.  
24. Fer. V. III. Quadr.  
25. Fer. VI. III. Quadr. 
26. Sab. III. Quadr.  
27. Dom. IV. Quadr. 

28. Fer. II. IV. Quadr. 
29. Fer. III. IV. Quadr. 
30. Fer. IV. IV. Quadr. 
31. Fer. V. IV. Quadr.: A 
32. Fer. V. IV. Quadr.: B 
33. Fer. VI. IV. Quadr.:  
34. Sab. IV. Quadr. 
35. Dom. I. Passionis 
36. Fer. II. V. Quadr. 
37. Fer. III. V. Quadr.  
38. Fer. IV. V. Quadr. 
39. Fer. V. V. Quadr. 
40. Septem Dolorum B. M. V.: A 
41. Fer. VI. V. Quadr. 
42. Septem Dolorum B. M. V.: B 
43. Sab. V. Quadr.  
44. Dom. II. Passionis: A 
45. Dom. II. Passionis: B 
46. Fer. II. Hebd. Maj. 
47. Fer. III. Hebd. Maj. 
48. Fer. IV. Hebd. Maj. 
49. Fer. V. in Caena Domini  
50. In Passione et Morte Domini: A 
51. In Passione et Morte Domini: B 
52. In Passione et Morte Domini: C 
53. In Passione et Morte Domini: D 
54. Sabbatum Sanctum: A 
55. Sabbatum Sanctum: B 
56. Sabbatum Sanctum: C 
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57. Dom. Resur.: A 
58. Dom. Resur.: B 
59. Fer. II.  Pasch. 
60. Fer. III. Pasch. 
61. Fer. IV. Pasch. 
62. Fer. V. Pasch. 

63. Fer. VI. Pasch. 
64. Sab. in Albis 
65. Dom. in Albis 
66. S. Georgii 
67. Ego sum vitis 
 

 
 

2. zvezek 

4. 4. – 23. 4. 1963 

F. II. – II. PASS.  H. MAJ. 

 
 
68. UNXIT PEDES (S. Georg) 
69. ADIMPLERE LEGEM (4. 4. F. II. H. MAJ.) 
70. AGNUS MANSUETUS (5. 4. F. III. H. MAJ. /S. Joan. B./) 
71. TRANSIENS MINISTRABIT (5.4.) 
72. ABSCONDITUS VULTUS  (6.4. F.IV. H. MAJ. /S. Georg/)  
73. IN FINEM DILEXIT (7. 4. IN COENA DOM. /S. Barthol./) 
74. SANCTUS FORTIS (8. 4. IN PASS. ET MORTE D. /Frank/) 
75. EXSULTET JAM (9. 4. SAB. SANCTO /S. Etienne/) 
76. REGINA CAELI, LAETARE 
77. TECUM SUM (10. 4. D. RESUR. /S. Etienne/) 
78. TARDI CORDE (11. 4. F. II. PASCH. /S. Georg/)  
79. STETIT IN MEDIO (12. 4. F. III. OCT. PASCH. /S. Georg/) 
80. MITTITE IN DEXTERAM (13. 4. F. IV. PASCH. /S. Joan. B/) 
81. ERIT SOLUTUM (M. miss. 11. 4.) 
82. VOLENS AEDIFICARE (13. 4.) 
83. STULTITIA CRUCIS (14. 4.) 
84. QUID PLORAS (14. 4. F. V. PASCH.) 
85. VIDENTES ADORAVERUNT (15. 4. F. VI. PASCH /S. Georg/) 
86. REGALE SACERDOTIUM (16. 4. SAB. in ALB. /S. Joan. B/) 
87. VINCIT MUNDUM (17. 4. D. in ALB. /S. Joan. B/) 
88. NON CREDAM (18. 4. DE EA. D. in ALB. /S. Georg/) 
89. MODO GENITI (19. 4. DE EA. D. in ALB /S. Georg/) 
90. TESTIMONIUM DANT (20. 4. DE EA. D. in ALB. (Assumpta) 
91. SAPIENTIAE ET INTELLECTUS (21. 4. S. Georg) 
92. PERPETUA PROTECTIONE (22. 4. S. Joan. B.) 
93. DONO TUAE GRATIAE (23. 4. M. miss.) 
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3. zvezek 
21. VII. – 24. VIII. 1963 

DOM. VII. p. PENT – 24. VIII. 1963 

 
94. »IS EST« (21. 7. DOM. VII. p. PENT.)  
95.  DILIGIT ANIMA MEA. Inveni, quem 
96.  Sciret, quae et qualis est 
97.  DISPONO VOBIS REGNUM (23. 7.) 
98.  DE TRIBULIS FICUS (D. VII. p. PENT. 24. 7. DE EA DE SPINIS UVAS) 
99.  CALICEM MEUM BIBEBITIS (25. 7. S. Georg)  
100. TU SUPER GRESSA ES UNIVERSAS (26. 7. Frank.) 
101. OS SUUM APERUIT SEPIENTIAE (26. 7.) 
102. IN SION FIRMATA SUM (27. 7. DE S. MARIA IN SAB.) 
103. Nereden  oskrbnik in zadolžen DOM VII. p. PENT 28.8. (S. Joan. B.) 
104. Sprejemam Te, Gospod (29. 7. /S. Georg/) 
105. QUID FACIAM, DE EA. DOM. (30. 7.) 
106. QAUDETE ET EXSULTATE (30. 7. /S. Georg/) 
107. EVANGELIZARE PAUPERIBUS 2. 8. 
108. LAETABERIS INFILIIS TUIS 2. 8. 
109. DESIDERIO DESIDERAVI 3. 8. 
110. TRANSITE AD ME OMNES 3. 8. 
111. IN NOMINE JESU (31. 7. S. Caec.) 
112. CLAMAVERUNT JUSTI 1.8. 
113. DOM X. p. PENT. (1. 8. S. Joan. B.) 
114. DOM. IX. p. PENT. (4. 8. S. Joan. B.) 
115. AUXILIATRIX CHRIST. SALVE, SANCTA GENETRIX 5. 8. 
116. NON DOCTAS FABULAS SECUTI 6. 8. 
117. NON SERUNT NEQVE METUNT (7. 8. Bordeaux, S. Croix) 
118. SALUTEM MENTIS ET CORPORIS LOURDES 8. 8. 
119. DISPERSIT, DEDIT PAUPERIBUS (9. 8. Bordeaux, S. Croix) 
120. IN OMNIBUS SUFFICIENTIAM HABENTES (10. 8. Tours, chatedrale) 
121. LUCERNAE ARDENTES (4. 8. S. Joan. B.) 
122. OCULIS INSIPIENTIUM (11. 8. Paris) 
123. NON SEIPSUM COMMENDAT (12. 8. Parisii) 
124. MELIOREM ET MANENTEM SUBSTANTIAM (13. 8. Basel) 
125. TOTUS NON CAPIT ORBIS (14. 8.  Bled) 
126. SIGNUM MAGNUM MARIA AUXILIUM CHRISTIANORUM 15. 8. 
127. GENERATIO RECTORUM BENEDICETUR 16. 8. 
128. INVENERIT VIGILANTES 17. 8. 
129. DOM. XI. p. PENT 18. 8. 
130. LUCERNAE ARDENTES (19. 8. Sveta Gora) 
131. APERUIT OSSUUM IN ORATIONE 20. 8. 
132. IN VIA PERFECTIONIS (21. 8. S. Georg) 
133. DIGNUM HABITACULUM (22. 8. S. Georg)  
134. SECUNDUM COR TUUM 22. 8. 
135. ECCE, FILIUS TUUS 22. 8. 
136. ESURIMUS ET SITIMUS 23. 8. 
137. VIRTUS DE ILLO EXIBAT 24. 8. 
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4. zvezek 
25. 8. – 30. 9. 1963 

 
138. DOM. XII. p. PENT. 25.8. 
139. PLAGIS IMPOSITIS ABIERUNT 25. 8. DOM. XII. p. PENT. 
140. OMNIUM POTENTIOR EST SAPIENTIA 25. 8. 
141. DEDI VERBA IN ORE TUO 26. 8. 
142. ME SUSCIPIT 27. 8. 
143. CONSUETAE MISERICORDIAE EFFECTUM 28. 8. 
144. NON PRAEVALEBUNT 29. 8. 
145. CAELESTIS GRATIAE RORE PRAEVENTA 30. 8. 
146. PECCATORUM VINCULIS ABSOLUTI 31. 8. 
147. DOM. XIII. p. PENT 1. 9. 
148. OMNI HABENTI DABITUR 2. 9. 
149. PARAS MIHI MENSAM 3. 9. 
150. CALIX MEUS UBERRIMUS EST 
151. OLEO SANCTO MEO UNXI EUM. EXTULI ELECTUM DE POPULO 3.9. 
152. FIDEI, SPEI, CARITATIS AUGMENTUM DE EA, XIII. p. PENT. 4.9. 
153. LUCRATUS EST ALIA QUINQUE 5. 9. (prvi četrtek, začetek šol. leta!) 
154. SUPEREMINENTEM SCIENTIAE CARITATEM 6. 9. 
155. QUASI VITIS FRUCTIFICAVI OMNIS SPES VITAE 7. 9. 
156. FRUCTUS SPIRITUS 8. 9. 
157. DELICIAE ESSE CUM FILIIS HOMINUM 8. 9. 
158. MEMOR ESTO 7. 9. 
159. BONUM EST CONFIDERE DE EA: XIV. p. PENT.  9. 9. 
160. NOLITE TIMERE 10. 9. 
161. JUXTA EST DOMINUS 11. 9. 
162. IN GENERATIONES SAECULORUM 12. 9. 
163. QUAERITE PRIMUM (13. 9. DE EA. XIV. p. PENT) 
164. GLORIARI OPORTET 14. 9. 
165. MISERATIO CONTINUA (15. 9. DOM. XV. p. PENT) 
166. STABANT JUXTA CRVCEM 15. 9. 
167. NON POTERUNT RESISTERE 16. 9. 
168. NOVA CREATURA 17. 9. 
169. FRIGESCENTE MUNDO 17. 9. 
170. CONVERTAM CAPTIVITATEM 18. 9. 
171. HONORABILIS SAPIENTIA 18. 9. 
172. NEQUIS VOS SEDUCAT 19. 9. 
173. CONVERTERE AD DOMINUM 20. 9. 
174. SICUT PASSER 20. 9. 
175. MISERICORDIAM VOLO 21. 9 
176. TABERNACULUM FACTUM EST (21. 9. QUAT. SAB. T. SEPT) 
177. VIRTUTE COR ROBORARI (22. 9. D. XVI. p. PENT) 
178. A CAPTIVITATE LIBEREMUR 24. 9. 
179. SOCII TALITER CONVERSANTIUM 26. 9. 
180. QUAESIT LATITUDO (25. 9. DE EA DOM. XVI. p. P.) 
181. CONSERVAVIT ILLI MISERICORDIAM 22. 9. 
182. UT SANARENTUR 27. 9. 
183. ME RECIPIT 28. 9. 
184. BENEDICITE, DOMINUM 29. 9. 
185. QUOD EST MANDATUM MAGNUM? 29. 9. 
186. UT GLORIFICENT PATREM 30. 9. 
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5. zvezek 

AVE, GRATIA PLENA 

10. 1963 – 25. 12. 1963 

Kraljica venca rožnega novo dodatno besedilo 

 
187. S. George, I.II. (1.10.1963 INVENIT GRATIAM) 
188. IN MANIBUS PORTABUNT TE 2.10. 
189. QUASI ROSA FRUCTIFICATE 3.10. 
190. EFFICIAMINI SICUT PARVULI 3.10. 
191. CONFITEBOR TIBI 4.10. 
192. NOLITE AMITTERE CONFIDENTIAM 5.10. 
193. REVELASTI EA PARVULIS 4.10. 
194. ADHUC ESURIENT 5.10. 
195. MISERATIONIS OPERATIO DOM. XVIII. p. PENT 6.10. 
196. BEATI SERVI ILLI – S. Joan. B. 6. 10. 
197. OKTOBER LXIII (večer pred 1.10. – ožarjen oblak nad Konj. goro) 
198. OKTOBER LXIII (jutranja sončna luč v rozeti nad glavnim oltarjem pri Šentjanžu 6.10. 

zjutraj) 
199. OKTOBER XIII. 3 (6.10. pod prvič obešeno sliko Kraljice Pomočnice) 
200. COLLAUDATE CANTICUM 7.10. 
201. SECRETA CAELESTIA REVELASTI 8.10. 
202. S. MARIAE  ASSUMPTAE (9.10. CHRISTI FACTUS SUM MINISTER) 
203. SECUTI SUMUS TE (S. Joan. B.) 
204. ERAT SUBDITUS (11. 10. S. Georg ) 
205. OLEO SANCTO UNXI EUM 12.10. 
206. DOM XIX.  p. PENT (13.10. S. Joan.B) 
207. FLORETE, FLORES (7.10. S. Georg.) 
208. TU ES PETRUS (14.10. S. Georg.) 
209. CAELESTIS DOCTRINAE PABULO NUTRIAMUR 15.10. 
210. AD CRUCIS SEQUELLAM (16.10. Annuntia SUMUS TE (10.10.S. Joan. B.) 
211. ERAT SUBDITUS (ob 5h) 
212. SUB UMBRA ILLIUS 17. 10. 
213. LAUS IN EVANGELIO (18. 10. S. Georg.) 
214. IN DOMO TUA OPORTET ME MANERE 19.10. 
215. AETERNITATIS GLORIA (13.10. S. Joan B.) 
216. UT PALMA FLOREBIT (19.10. S. Joan B.) 
217. REDIMENTES TEMPUS DOM. XX. p. PENT 20.10. (S. Joan. B.) 
218. MISERICORDIA DEI SUPRA OMNEM CARNEM 20.10. 
219. DESIDERIUM ANIMAE EJUS TRIBUISTI EI (21.10. S. Georg.) 
220. DOMINE, DESCENDE, DE EA, DOM. XX. p. PENT.  (S. Joan B.) 22. 10.  
221. INVENERIT VIGILANTEM (23.10. Mater misser.) 
222. COMITEM DEDISTI IN VIA (24.10. S. Georg.) 
223. MULTOS LOCUPLETANTES (25.10. S. Georg.) 
224. LIGATUM ET IN CAELIS (26.10. S. Joan.) 
225. XI REGIS (27.10. S. Joan B.) 
226. DOM. XXI. p. PENT 27.10. 
227. IN AEDIFICATIONEM CORPORIS CHRISTI (28.10. Mater miss.) 
228. VIDI CIVITATEM NOVAM (29.10. S. Georg.) 
229. PATIENTIAM HABE IN ME (30.10. DE EA: DOM XXI.p. PENT) 
230. SECUNDUM ORDINEM MELCHISEDECH (31.10. S. Joan B.) 
231. BEATI (1.11. S. Joan B.) 
232. ABSORPTA EST MORS IN VICTORIA (2.11. S. Joan B.) 
233. OMNE AD ME VENIET 2.11. 
234. EGO SUM PANIS VIVUS 2.11. 
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235. DOM. XXII. p. PENT 3.11. 
236. LUCRATUS EST ALIA QUINQUE 4.11. 
237. CUSTODIT OMNIA OSSA EORUM 5.11. 
238. CONFIDIMUS IN DOMINO IESU (6.11. S. Danielis) 
239. GAUDENS GAUDEBO (7.11. S. Georg.) 
240. INTRET IN CONSPECTU TUO  (8.11. S. Georg.) 
241. LAETUS OBTULI OMNIA (9.11. S. Joan B.) 
242. DOM. XXIII. p. PENT (10.11. S. Joan B.) 
243. PERFECTIORA EXSEQUENTES 10.11. 
244. LUCERNA EST OCULUS (11.11. S. Joan B.) 
245. CARO ET SANGUIS NON REVELABIT (12.11. Mater miss.) 
246. EXPLEVIT TEMPORA MULTA (13.11. S. Georg.) 
247. EGO SUM PASTOR BONUS (14.11. S. Georg.) 
248. HUMANA SAPIENTIA SUBICIENDA (15.11. S. Georg.) 
249. JUCUNDAM MANSIONEM (16.11. S. Joan B.) 
250. DOM. XXIV. p. PENT. (17.11. S. Joan B.) 
251. TOLLERE ET MITTERE IN MARE 17. 11. 
252. QUI PETIT, ACCIPIT 18.11. 
253. CORDA MISERATOR ILLUSTRA (19.11. Mater miss.) 
254. UBI TAESAURUS VESTER EST (20.11. S. Georg.) 
255. SPIRITUS SANCTI HABITACULUM 21.11. 
256. FIAT IMMACULATUM (22.11. S. Georg.) 
257. MECUM LABORAVERUNT 23.11. 
258. SICUT FULGUR EXIT  (24.11. DOM. XXV. p. PENT. /S. Joan B./) 
259. SUPER FAMILIAM SUAM 24. 11. 
260. LOQUEBAR DE TESTIMONIIS TUIS (25.11. S. Georg.) 
261. IN REGENERATIONE SEDEBITIS ET VOS (26.11. S. Georg.) 
262. NON CESSAMUS (27. 11. DE EA. DOM. XXV. p. PENT. (S. Georg.) 
263. NON PRAETERIBUNT 28. 11. DE EA. DOM. XXV. p. PENT. 
264. COGITATIONES PACIS, DE EA. DOM. XXV. p. PENT. (29.11. Mater miss.) 
265. AD HONOREM IMMACULATAE 29. 11. NOVENA EXSULTABIT ANIMA MEA 

(Mater miss.) 
266. INDUIT ME VESTIMENTIS SALUTIS 30. 11. 
267. NEC DELECTASTI INIMICOS MEOS 1. 12. 
268. DIGNUM FILIO TUO HABITACULUM 2. 12. 
269. MUNDOS AD TE PERVENIRE 3. 12. 
270. AB AETERNIS ORDINATA SUM 4. 12. 
271. DELICIAE MEAE ESSE CUM FILIIS HOMINUM 5.12. 
272. AVE, GRATIA PLENA 6. 12. 
273. DOMINUS TECUM 7. 12. 
274. QUOMODO CREDENT? 30. 11. 
275. CUM BENEDICTIONE PLENA EX PACE PERFECTA (1. 12. DOM I. ADV. S. Joan. 

B./) 
276. ME EXSPECTAVERUNT (2. 12. S. Joan B.) 
277. LAUDATE DOMINUM (3. 12. Mater miss.) 
278. STOLAM GLORIAE INDUIT EUM (4. 12. S. Georg.) 
279. MEMOR ESTO  (5.12. S. Georg.) 
280. OPERATUS ET LUCRATUS EST (6. 12. S. Georg.) 
281. SPIRITU SAPIENTIAE 7. 12. 
282. CONC. IMMAC. B. M. V. (8. 12. S. Joan B.) 
283. AD PREPARANDAS VIAS 8. 12. II. DOM. ADV. (S. Joan B.) 
284. TU ES, QUI VENTURUS ES (9. 12. DE EA. DOM. II. ADV. /S. Joan B./) 
285. UT SPEM HABEAMUS 10. 12. DE EA. 
286. PRO MISERICORDIA EJUS 11. 12. GRATIAS AGANT DOMINO (S. Georg.)  
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287. PLUS QUAM PROPHETAM (12. 12. S. Georg.) 
288. PAEMULOR ENIM VOS  (13. 12. S. Georg.) 
289. JERUSALEM, SURGE (14. 12. S. Joan B.) 
290. DOM III. ADV 15. 11. (17. let pontif. Maxim. (S. Joan B.) 
291. BENEDICTUS DEUS (16. 12. S. Joan. B.) 
292. VOX CLAMANTIS 17. 12. DE EA. DOM II. ADV 
293. RORATE, CAELI (18. 12. S. Georg.) 
294. GAUDETE, ITERUM DICO (19. 12. S. Joan. B.) 
295. MAGNIFICAT (10. 12. S. Georg.) (v šoli zafrknili z odložitvijo igre) 
296. BEATI, QUI NON VIDERUNT 21. 12. 
297. ECCE, REX TUUS VENIT (21. 12. SAB. QUAT. T. ADV.) 
298. EXCITA POTENTIAM TUAM (22. 12. DOM. IV. ADV. (S. Joan B.) 
299. APERIATUR TERRA ET GERMINET (23.12. DE EA. DOM. IV. ADV. (S. Georg.) 
300. TOLLITE PORTAS, 24. 12. (S. Georg.) 
301. FILIUS MEUS ES TU (25. 12. NATIVITAS DOMINI /S. Joan/.)  
302. TRANSEAMUS USQVE BETHLEHEM (25. 12. NATIVITAS DOMINI. (Mater miss.) 
303. IN PROPRIA VENIT (25. 12. NATIVITAS DOMINI.) 

 
 
 
 

Na drugi strani zvezka: 
KRALJICA VENCA ROŽNEGA, 
NAJ CELI SVET TI HVALO DA 

PRIPEVI ZA SV. ROŽ. VENEC (29. 10. F. III.) 

 
Poslan je angel iz neba;… 
(brez naslova) 
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6. zvezek 

QUADRAGESIMA 1964 

26. XII. 1963 - 11. II. 1964 

 
304. Voščilo 25.12. 
305. VIDEO CAELOS APERTOS (26.12.  Mater. mis.) 
306. 1/I Voščilo 25.12.  (na razglednico s pokrajino ob Savi nekje okrog Medvod) 
307. SIC EUM VOLO MANERE (27.12.  Mater mis. 5h) 
308. LAVERUNT STOLAS SUAS  (28.12. S. Joan. B.) 
309. DOM. I. OCT. NAT. 29.12. 
310. DIES ADORATIONIS (Končamo, začnemo v znamenju jaslic, Sv. R.T.!; peš od 

Tepanja po soncu domov) 
311. HERES PARVULUS 
312. DE DIE VI. I. OCT. NAT. 30. 12. 
313. (I. II. dies II. ador. S. Joan. B. St. ador. cum liberis cum canticu et praes. EP.) 
314. APPARUIT BENIGNITAS 
315. ADORATE DOMINUM (31. 12. III. dies ador. S. Joan. B. Hvali Boga, duša moja) 
316. A.D. 1964 et cum benedictione plena et in pace perfecta 
317. IPSAM INTERCEDERE SENTIAMUS 1/I   
318. MUNDARET POPULUM (2/I. S. Georg.) 
319. VULTUM TUUM (4/I.  S. Joan. B) 
320. IMPERIUM SUPER HUMERUM EJUS  (3/I.  S. Georg.) 
321. DOM. SS. NOMNIS JESU  (5/I.  S. Georg.) 
322. OMNE GENU FLECTATUR 
323. SURGE, ILLUMINARE EPIPH. DOMINI  (6/I. S.Joan. B) 
324. ECCE, ADVENIT DOMINATOR (7/I. Mater miss.) 
325. UBI EST, QUI NATUS EST? (8/I. S. Georg.) 
326. GAVISI SUNT GAUDIO MAGNO  (9/I. S. Georg.) 
327. VENIMUS CUM MUNERIBUS (10/I. F.VI. DE. V. DIE I. OCT. EP. (S. Georg.) 
328. FELIX ES, SACRA VIRGO (11/I. S. Joan. B.)  
329. SANCTI ET DILECTI (12/I. DOM. S. FAMILIAE (S. Joan B.) 
330. INTUS REFORMARI 13/I. F.II.  
331. 15/I. 
332. BONUM EST CELEBRARE (Ps. 91 novo l.) (14/I. S. Joan B.) 
333. UT COMPREHENDAM  (15/I. S. Georg.) 
334. UT DESTRUAS ET AEDIFICES (16./I. S. Georg.) 
335. EXPECTANTIBUS DOMINUM (17/I. S. Georg.) 
336. INVENERUNT MARIAM (18/I. S. Joan. B.) 
337. VINUM NON HABENT DOM. II. p. EP. (19/I. S. Joan B.) 
338. NE QUIS VOS SEDUCAT (19/I. S. Joan. B.) 
339. VIRTUS DE ILLO EXIBAT (20/I. S. Joan. B.) 
340. LATUM MANDATUM TUUM NIMIS (21/I. Mater mis.) 
341. OCULIS INSIPIENTIUM (22/I. Celje Annunt.) 
342. POENITENTIAE FRUCTUS (23/I. F.V. (Maria Auxil.) 
343. SEMEN EIVS IN AETERNUM (24/I. Celje Annunt.) 
344. DURUM EST (28/I.  S. Georg.) 
345. ITE ET VOS (26/I. S. Joan. B.) 
346. TRANSLATI SUMUS DE MORTE 26/I. 
347. NON PRAETERIBIT 27/I. F. II. (S. Joan. B.) 
348. PERPETUA LIBERTATE (28/I.  S. Georg.) 
349. CARITATIS DULCEDINE PERFUSI (29/I. S. Joan. B.) 
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350. LAMPADES NOSTRAE EXSTINGUUNTUR (30/I. Mar. miss.) 
351. VENITE, FILII (31.I.  S. Georg.) 
352. FRUMENTUM CHRISTI SUM (1/II. S. Joan. B.) 
353. SUSCEPIMUS MISERICORDIAM 1/II. Purif. B.M.V. (S. Joan. B.) 
354. EXIIT SEMINARE 2/II. 
355. SVEČNICA I. ZAKAJ? 
356. SPREJET II. 
357. NE ČAKAJ III. 
358. OTROK IN MATI (IV. na pragu nove učne sezone) 
359. SANCTI ET HUMILES CORDE (3/II. S. Joan. B.) 
360. LIBENTER GLORIABOR 3/II. DE EA. 
361. LUCRATUS SUM (4/II. Mater Miss.) 
362. UT CONFUNDAT FORTIA  (5/II. S. Georg.) 
363. JUSTE ET PIE (6/II. S. Georg) 
364. AUDIVIT ENIM EUM (9/II. S. Georg) 
365. NON SINERET PERFODI 8/II. 
366. RES SONANS 9/II. DOM – 50ma  
367. MATERNA PROTECTIONE SALVEMUR 9/II. 
368. MEDIA NOCTE 10/II. 
369. VIDI DESCENDENTEM DE CAELO (11/II. Mater mis.) 
370. CONVERTIMINI AD ME 12/II. F. IV.CIN. (Annunt.)  
371. PARADISI PORTAS APERUIT NOBIS JEJUNII TEMPUS F. IV. CIN. 1963 
372. Fer. IV. Cin. 17/ll. 1963 
373. VENIAM ET CURABO 13/II. F. V. CIN. (Annunt.) 
374. PUER MEUS MALE TORQUETUR 1963 
375. MEMENTO 12/II. 
376. DISSOLVE COLLIGATIONES IMPIETATIS 14/II. FER. VI. CIN. (S. Georg) 
377. V verigah težkih rodni brat ječi 1963 
378. AMBULANS SUPRA MARE 15/II. SAB. CIN. (S. Joan. B.) 
379. SAB. CIN. 1963 
380. ILLI SOLI SERVIES 16/II. DOM. I. QUADR. (40 let od poroke Ter in Št. Št. star. - 

17.2.) 
381. DOM. I. QUA. 1963 
382. UNI EX MINIMIS MEIS 17/II. FER. II. I. QUADR. (S. Joan. B.) 
383. F. II. I. QUA. 1963 
384. FER. III., I. QUADR. 1963 
385. EXALTATAE SUNT VIAE MEAE 18/II. FER. III. I. QUADR. (M. miss.) 
386. Po vseh, Gospod, Te iščemo poteh, 1963 
387. QUAE EST MATER MEA? 19/II. FER. IV. QUAT. T. QUADR.  
388. Podaj, Gospod, nam svoje znamenje! 1963 
389. GUSTATE ET VIDETE 20/II. FER.V. - I. QUADR.  
390. BENEDIC., ANIMA MEA 21/II. FER. VI. QUAT. T. QUADR. (S. Georg) 
391. Nikogar nimam, da pomaga mi 1963: 
392. DOMINUS ELEGIT TE  (22/II. S. Joan B.) 
393. Gospod, moj Bog, Zveličar -  moje vse, 1963 
394. IPSUM AUDITE (23.II. DOM. II. QUADR. S. Joan B.) 
395. Spremenil si pred nami Svoj obraz, 1963 
396. OSTENDE FACIEM TUAM 24/II. FER. II. GUADR. (S. Joan B.) 
397. Gospod, odhajaš? - Kam Te vodi pot? 1963 
398. UNUS EST MAGISTER 25/II, FER. II. QUADR. (S. Joan B.) 
399. En sam je Oče, ki za nas skrbi, 1963 
400. NON VENIT MINISTRARI 26.II. FER. IV. - II. QUADR. (M. M.) 
401. Gospod in vsemogočni Kralj neba! 1963 
402. CHAOS MAGNUM 27/II. FER.V. II. QUADR. (S. Georg) 
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403. Ubog, ponižen, z ranami pokrit 1963 
404. PLANTAVIT VINEAM 28/II FER. VI. II. QUARD. (S. Georg)   
405. Dozorel ves je božji blagoslov, 1963 
406. IBO AD PATREM MEUM 29/II SAB. II. QUADR.  
407. Razsvetli mi oči, da ne zaspim, 1963 
408. OCULI MEI 1.III. DOM. III. QUADR. (S. Joan B.) 
409. FORTIOR SUPERVENIENS 
410. D. III. QUADR. 1963 
411. LAVARE SEPTIES 2/III. FER. II - III. QUADR. (S. Joan B.) 
412. Zaupam v Te, Gospod, in Te slavim, 1963 
413. FONS AQUAE SALIENTIS IN VITAM AETERNAM (pro defunctis) 6/III. FER. VI. III. 

QUADR. 
414. SEPTUAGIES SEPTIES 3/III. FER. III. - III. QUADR. 
415. Prišlo je olje našega življenja, 1963 
416. QUARE TRANSGREDIMINI? 4/III. F. IV - III. QUADR.  
417. Očisti, Oče, madeže – srca 1963 
418. IMPERAVIT FEBRI 5/III FER. V. - III. QUADR. (S. Joan B.) 
419. Gospodov Tempelj! - kličemo glasno - 1963 
420. DA MIHI BIBERE 6/III. FER. VI. - III. QUADR. (S. Georg) 
421. Prišla zajemat z vrčem iz prsti, 1963 
422. COR FIDUCIAM HABENS 7/III. SAB. III. QUADR. (S. Joan B.) 
423. Obsojena, glej - grešnica stojim 1963 
424. MULTI FILII DESERTAE SACERDOS 8/III DOM. IV. QUADR. (S. Joan B.) 
425. Veseli se, Jeruzalem - raduj! 1963: DOM. IV. QUADR. 
426. EJECIT DE TEMPLO 9/III FER. II. – IV. GUADR. (S. Joan B.) 
427. Očisti grehov nas - poslednji čas! 1963 
428. MEA DOCTRINA 10/III. FER. III., IV. QUADR. (M. Miss.) 
429. Zakaj, Gospod, nad nami se srdiš? 1963 
430. APERUIT MEOS OCULUS 11/III. FER. IV., IV. QUADR. (S. Georg) 
431. Bili smo slepi - zdaj pa vidimo! 1963 
432. MISERICORDIA MOTUS 12/III. FER. V., IV. QUADR. (S. Georg) 
433. Ugasnila življenja je radost, 1963 
434. 13/III. FER. VI., IV. QUADR.  
435. INFRENUIT SPIRITU 
436. Umrl je brat in jokajo sestre -1963 
437. QUI SEQUITUR ME 14/III SAB. IV. QUADR 
438. Imel bo Luč, kdor hodi za Menoj, 1963 
439. EMUNDABIT CONSCIENTIAM 15/III. DOM. I. PASS. 
440. SI QVIS EX DEO EST 
441. QUAERETIS ME 16/III. FER II. - V. QUADR. (S. Joan B.) 
442. Usmiljenja Te prosimo, Gospod! 1963 
443. EXSPECTA DOMINUM 17/III. FER. III. - V. QUADR.  
444. V brlogu levjem duša je - jetnik -1963 
445. NON RAPIET EAS 18.III. FER. IV. - V. QUADR.  
446. Gospod, zakonodajalec govori 1963 
447. IN ANIMO CONTRITO 19/III. FER. VI. - V. QUADR. (M. miss.) 
448. Klečim, o Bog, Ti strta pri nogah 1963 
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1964 

27. I. 1964; 17. II. - 19. III. 
 

449. Solze iz mojih naj oči, Narodna (27.I. 1964) mane od S. J. B post. S. missam ad M. 
M praeteriens 

450. 40 let poroke ge. Terezije in Štefana 17.II. 1964 
451. NON LABORABUNT FRUSTRA12/II (Annunt.) 
452. GRATIA VOBIS ET PAX 22/II SAB. QUAT. T. QUADR.  
453. CORDA NOSTI OMNIUM 25/II. 
454. MATRIS DOLORES 28/II. (S. Georg) 
455. INTER REGALES DELICIAS 4/III. (Assumta Celeia) 
456. ME EXSPECTAVERUNT 6/III  (S. Georg) 
457. LUX MUNDI 7/III. SAB I. 
458. MANDATUM MAGNUM 8/III  
459. FORTITUDO ET DECOR 9/III.  
460. SANABAT OMNES 10/III  
461. SUPRA MONTEM 12/III.  
462. AGENDA PRAECIPIS1 7/III. 
463. TE SOLUM VERUM 18/III. 
464. DILECTUS DEO ET HOMINIBUS 19/III. 
465. NOLI TIMERE 19/III. 
 

 
 

7. zvezek 

25. 4. 65 – 23. 7. 65 

DOM. ALBIS – D. VII. p. PENT. 

 
466. STETIT IN MEDIO 25. 4. DOM. i. ALBIS: (S. Joan B.) 
467. ALIOS SEPTUAGINTA DUO 25.IV. 
468. ORATE PRO INVICEM 25.4. LIT. MAI. 
469. TESTIS PASSIONUM 26.4. (S. Georg)  
470. UT VIDEANT 27.4. (S. Georg) 
471. PER STULTITIAM 28.4. 
472. PROPTER ELECTOS 29.4. (S. Georg) 
473. INTRAVERUNT CUM EO 30.4. (S. Georg) 
474. MAJNIK - MATI SV. CERKVE 
475. LEGEM LABORIS 1.5. (S. Joan B.) 
476. MATI CERKVE II. 
477. COGNOSCO MEAS 2.5. D. II. p. PAS.: (S. Joan B.) 
478. IN VASIS FICTILIBUS 2.5. 
479. UNUM OVILE 3.5. F. II. DE EA: D. II. p. PAS. 
480. MAERENTIUM CONSOLATOR 4.5. (S. Joan B.) 
481. DESTRUAS ET AEDIFICES 5.5. (S. Joan B.) 
482. OVES ERRANTES 6.5. F. V. DE EA: D. II. p. PAS. (S. Georg) 
483. UT PLUS AFFERAT 7.5. (S. Barthol.) 
484. DICIT DISCIPULO 8.5. SAB. (S. Georg) 
485. UT POSSINT REDIRE 9.5. D.III. p. PA: (na Svetih Gorah) 
486. OFFERE INCENSUM 10.5. (S. Georg) 
487. TANTO TEMPORE 11.5. (S. Joan B.) 
488. INTER FILIOS DEI 12.5. (M. miss.) 
489. IN AMORE VERITATIS 13.5. (S. Georg) 
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490. PURGABIT EUM 14.5. (Assumpta) 
491. IN ANIMARUM SALUTE 15.5. (S. Georg) 
492. TESTAMENTUM SUUM 16.5. (na Svetih Gorah) 
493. DONUM DESURSUM 16.5. DOM. IV. p. PA: (Svete Gore) 
494. MIRIFICA DILECTIONE 17.5. F. II. (S. Joan B.) 
495. NON POTEST 18.5. (M. miss.) 
496. HUMILITATI POSTPONERE 19.5. (S. Georg) 
497. IN SEDE MAIESTATIS 20.5. (S. Georg) 
498. CUM VENERIT 21.5. F. VI. – IV. post PAS. (S. Georg) 
499. MATREM ET DISCIPULUM 22.5. S. MAR. i. SAB. (S. Barthold) 
500. IN NOMINE 23.5. D.V.p.PAS: (Assumpta)  
501. PETITE, QUAERITE, PULSATE 24.5. F.II.ROG. (S. Joan B.) 
502. IN TE SPERANTIUM FORTITUDO 25.5. (M. miss.) 
503. SPIRITUS SAPIENTIAE 20.5. (S. Georg) 
504. PRO EIS ROGO 26.5. VIG. ASC. 
505. ASSUMPTUS EST 27.5. ASCENS. (Assumpta) 
506. IN MULTA SOLLICITUDINE 28.5. I. VI. (S. Georg) 
507. PURITATE ET CARITATE 29.5. (S. Joan B.) 
508. UT SERVES EOS 30.5. DOM. VI. p. PAS  (S. Joan B.) 
509. PRIMATUM HABUI 31.5. (M. miss.) 
510. Naj čas bi meril, kar – nikdar ne mine? JUNIJ 
511. CULLEGIUM FLORESCERE 1.6. (M. miss.) 
512. VIGILATE IN ORATIONIBUS 2.6. DE EA. D. VI. p. PA - I. Oct. (S. Georg) 
513. DEVOTAM VOLUNTATEM 3.6. F. V. DE EA. D. I. OCT. ASC. (S. Georg) 
514. MULTITUDO DULCEDINIS 4.6. (S. Barthol.) 
515. PER GRATIAM RENATI 5.6. Vig. Pent. (S. Georg) 
516. POSSIDEBUNT TERRAM 5.6. 
517. SAPERE – GAUDERE 6.6. DOM. PENT. (S. Joan B.) 
518. LARGIARIS ET PACEM 7.6. F.II. PENT. (S. Georg) 
519. SCIUNT VOCEM 8. 6. F. III. PENT. (S. Joan B.) 
520. NISI TRAXERIT 9. 6. F.IV.QU.T.PENT (M. miss.) 
521. MISIT SANARE 10. 6. I. V. PENT (S. Georg) 
522. FESTIM CONSURGENS 11. 6. F. VI. QU.T. PENT. (S. Georg) 
523. PRUDENTES – SIMPLICES 11.6. 
524. GLORIAMUR IN SPE 12. 6. SAB. QU. T. PENT. (S. Joan B.) 
525. BENEDICTA SIT 13. 6. SS. Trinitatis (S. Joan B.) 
526. SPIRITUALIBUS AUXILIIS 13.6. 
527. QUI NON RENUNTIAT 14. 6. (S. Georg) 
528. HUMILITATE PROFICERE 15. 6. (S. Georg) 
529. DEUS CARITAS EST 16.6. DE EA. I. p. PENT  (S. Georg) 
530. IN FESTO SS. CORP. CHRISTI 17. 6. 
531. UNUS PANIS 17. 6. 
532. OBTULIT ALIA QUINQUE 17. 6. (S. Barthol.) 
533. IN QUO SALIETUR? 18. 6. (S. Joan B.) 
534. MIRABILITER RECREARE 19. 6. (S. Joan B.) 
535. TIMOREM ET AMOREM 20. 6. DOM. II. p. PE (S. Joan B.) 
536. SICUT ANGELI DEI 21. 6. (S. Georg) 
537. COMPLACUIT PATRI 22. 6. (S. Georg) 
538. NESCIO LOQUI 23. 6. (Assumpta) 
539. MAGNIFICAVIT MISERICORDIAM 24. 6. (S. Joan B.) 
540. LATUS APERUIT 25. 6. SS. CORDIS (S. Georg) 
541. GEMINATA LAETITIA 26. 6. (S. Joan B.) 
542. SOLLICITUDINEM PROICIENTES 27. 6. D. III. p. PENT (S. Joan B.) 
543. THESAURUM IN CAELO 27. 6. (S. Joan B.) 
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544. DILIGIS ME PLUS? 28. 6. (S. Georg) 
545. SUPER HANC PETRAM 29. 6. (S. Joan B.) 
546. NON SECUNDUM HOMINEM 31. 6. (S. Georg) 
547. Poletni žar pregnal je zadnje sence, JULIJ LXV 
548. COMMUNICATIO SANGUINIS 1. 7. (S. Joan B.) 
549. ISTE VENIT 2. 7. (S. Joan B.) 
550. LEX VERITATIS 3.7. (S. Joan B.) 
551. DUC IN ALTUM 4. 7. D. IV. p. PE. (S. Ladislavi) 
552. AD AGNITIONEM 5. 7. (M. miss.) 
553. REBELLES VOLUNTATES 6. 7. F.III:DE EA – IV. p. PENT (S. Georg) 
554. NON SUNT CONDIGNAE 7. 7. DE EA. D.IV. p. PE. (S. Georg) 
555. BELLICI FURORIS 8. 7. (M. miss.) 
556. ILLUMINA OCULOS 9. 7. F. VI. DE EA: D. IV. p. PE. (S. Georg) 
557. FRATER ET SOROR 10. 7. (S. Joan B.) 
558. DILIGENTIBUS TE 11. 7. D.V. p. PE. (S. Joan B.) 
559. SPES ILLORUM 12. 7. 
560. REUS ERIT 13. 7. DE EA. D.VI. p. PE (S. Joan B.) 
561. SALUTIS MINISTRUM 14. 7. (Assumpta) 
562. AD AETERNUM TRANSTULISTI 15. 7. (S. Georg) 
563. SPES VITAE 16. 7. (Assumpta) 
564. CAELUM TERRAMQUE 17. 7. S. MAR. I. SAB. (S. Joan B.) 
565. MISEREOR 18. 7. D.VI. p. PENT (S. Joan B.) 
566. UNI EX MINIMIS 18. 7. 
567. VIRTUTE ROBORASTI 19. 7. (S. Joan B.) 
568. OBLATI SUNT PARVULI 20. 7. (Mons Juniperi – Brinova Gora) 
569. ADIUTOREM ET PATREM 
570. SAPIENTIAE ET FORTITUDINIS 21. 7. (S. Georg) 
571. INVENI EUM 22. 7. (S. Georg) 
572. FIAT SICUT MINOR 23. 7. (S. Crucis) 

 
 
 

8. zvezek 
7. 8. - 21. 12. 1965 

DEO GRATIAS! 

 

 
573. QUAERITE PRIMUM 7. 8. SAB (Annunt.) 
574. PASTORALIS SOLLICITUDO 8. 8. (Brezje) 
575. ABSCONDITA AB OCULIS 8. 8. DOM IX. p. PENT. (Brezje) 
576. DABO SAPIENTIAM 16. 9. (M. miss.) 
577. ABSIT GLORIARI 17. 9. (S. Georg) 
578. FECIT NUPTIAS 18. 9. (S. Joan B.) 
579. ADOLESCENS, SURGE 29. 9. DOM. XV. p. PENT. (S. Joan B.) 
580. QUI PERSEVERAVERIT 19. 9. 
581. CANTICUM NOVUM 20. 9. DE EA. D. XV. p. PE. (S. Georg) 
582. MATTHAEUM NOMINE 21. 9. (S. Joan B.) 
583. CONDICIONE SUA 22. 9. F.IV. QUAT.T.SEPT. (S. Joan B.) 
584. VOCAVIT SERVUS 22. 9. 
585. HOMINES DICUNT 23. 9. (S. Georg) 
586. LACRIMIS RIGARE 24. 9. F.VI. QU.T. SEPT. (Assumpta) 
587. VOCABITUR SANCTUS 25. 9. SAB.QU.T.SEPT. (S. Georg) 
588. NE DEFICIATIS  (III. del šk. pisma) 26. 9. D.XVI. p. PE. (S. Stephani Gomilsko) 
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589. SANABAT OMNES 27. 9. (S. Georg) 
590. A TERRENO PRINCIPATU 28. 9. (S. Georg) 
591. SEMPER VIDENT 29. 9. (S. Joan B.) 
592. ORE ET OPERE 30. 9. (M. miss.) 
593. Prinesel angel iskro je na svet, OKTOBER 
594. ASCENDE SUPERIUS 1. 10. DE EA. D. XVI. p. PE. (Assumpta) 
595. DEFENDI ET GAUDERE 2. 10. (Annunt.) 
596. DIABOLICA CONTAGIA 3. 10. D. XVII. p. PE. (Mozirje) 
597. REVELASTI PARVULIS 3. 10. (Auxiliatrix) 
598. NOVA CREATURA 4. 10. (S. Georg) 
599. MANDATUM MAGNUM 5. 10. DE EA. XVII. p. PE (S. Georg) 
600. VIGILANTES (svetim iz žičke kartuzije) 6. 10. (S. Joan B.) 
601. ROSA SUPER RIVOS 7. 10. (M. miss.) 
602. PER FILIUM 8. 10. (S. Georg) 
603. UT GRATIA ABUNDANS 9. 10. (S. Georg) 
604. TOLLE LECTUM DOM. XVIII. p. PE. (S. Barthold) 
605. ECCE, RELIQUIMUS 10. 10. (S. Barhol) 
606. QUID FECISTI? 11. 10. (M. miss.) 
607. CONSOLATUR NOS 12. 10. (S. Joan B.) 
608. AETERNITATIS GLORIA  13. 10. (S. Georg) 
609. SENIORES OBSECRO 14. 10. (S. Georg) 
610. CELESTIS DOCTRINAE 15. 10. (S. Joan B.) 
611. TOTO CORDE TRANSIRE 16. 10. (S. Georg) 
612. ADVERSANTIA EXCLUDE 19. 10. D. XIX. p. PE. (S. Egidii, Mons Juniperi) 
613. INVESTIGABILES DIVITIAE 17. 10. 
614. LAUS IN EVANGELIO 18.10. (S. Georg) 
615. UT VIDERET EUM 19. 10. DEDIC. ECCL. ARCHIEP. (S. Joan B.) 
616. ERUDIT PASTOR 20. 10. (S. Joan B.) 
617. SUPER FAMILIAM 21. 10. (S. Georg) 
618. VOCATI – ELECTI 22. 10. DE EA. DOM. XIX. p. PE. (Assumpta), 
619. SANCTUS, INNOCENS 23. 10. SAB (S. Georg) 
620. DOMINE, DESCENDE 24. 10. D.XX. p., PE. (M. miss.) 
621. ANGELUS DESCENDEBAT 24. 10. 
622. QUASI TRISTES 25. 10. (Assumpta) 
623. IN HYMNIS ET CANTICIS 26. 10. DE EA. D. XX. p. PE (S. Georg) 
624. NOLITE INEBRIARI 27. 10. DE EA. D.XX. p. PE (S. Georg) 
625. PROFICIENDO CELEBRARE 28. 10. (Assumpta) 
626. VIDI SPONSAM ORNATAM 29. 10. DED. ECCL. (S. Joan B.) 
627. BEATA PORTAVERUNT 30. 10. S. MAR. i. SAB (S. Georg) 
628. PER IPSUM – IN IPSO 31. 10. CHR. REGIS: (Grajska vas) 
629. TU ES REX? 31. 10. CHRISTI REGIS II. 
630. ARMATURA DEI DOM. XXI. p. PE. (Grajsla vas) 
631. Oko prebiti hoče naše – mrak NOVEMBER 
632. PROPITIATIONIS ABUNDANTIAM 1. 11. 
633. ABSORPTA EST MORS 2. 11. (S. Barhold) 
634. PRO VESTRA CONSOLATIONE 3.11. (S. Georg) 
635. ALIA QUINQUE 3. 11. (S. Joan B.) 
636. MERCES MULTA 5. 11. F. VI. (M. miss.) 
637. ANTE SAECULA 6. 11. SAB. – DE S. MAR. (S. Georg) 
638. REDDITE DEO 9. 11. D.XXII. p. PE – GRAT. ACT. (S. Etiienne) 
639. LICET AN NON? 8. 11. DE EA: XXII – p. PE. (S. Georg) 
640. CUSTODI VOLUNTATEM 9. 11. DED.ECCL. (S. Joan B.) 
641. COTIDIE PROFICISCENDI 10. 11. (M. miss.) 
642. ERIT LUCIDUM 11. 11. (S. Georg) 
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643. FORMA FACTI 12. 11. (S. Georg) 
644. CIBAVIT ILLUM 13. 11. (S. Joan B.) 
645. SALVA ERO 14. 11. D. XXIII.p. PE (M. miss.) 
646. PRO OVIBUS  14. 11. 
647. SIC LUCEAT 15. 11. (Assumpta) 
648. MANSIONEM PRAEPARASTI 
649. OMNIA EVENIENT 17. 11. (S. Georg) 
650. QUOD PERIERAT 18. 11. (Annunt.) 
651. VENDIT OMNIA 19. 11. (Georg) 
652. CAELITUS VOCARE 20. 11. (S. Joan B.) 
653. NON CESSAMUS 21. 11. D.XXIV.  ULT. p. PE. (S. Etienne) 
654. IN TEMPLO PRAESENTARI 21. 11. 
655. OBVIAM SPONSO 22. 11. (Assumpta) 
656. VIDI AGNUM 23. 11. (S. Georg) 
657. CRUCIS AMATOREM 24. 11. (S. Georg) 
658. AD MONTEM PERVENIRE 25. 11. (S. Georg) 
659. SAECULI VANITATEM 26. 11. (S. Georg) 
660. ANTE SAECULA 27. 11. DE S. MAR. i. JAB. (S. Joan B.) 
661. AVE, GRATIA PLENA 28. 11. I. ADV. (S. Etienne) 
662. EXCITA POTENTIAM 9. 11. DE EA: (M. miss.) 
663. QUOMODO CREDENT 30. 11. (S. Joan B.) 
664. Kako globoko je – pričakovanje DECEMBER 
665. NOX PRAECESSIT 1. 12. DE EA. D.I.ADV: (S. Georg) 
666. ABSCONDITO IN AGRO 2. 12. F. V. (S. Joan B.) 
667. IN MUNDUM UNIVERSUM 3. 12. F. VI. (S. Caecileae) 
668. VOS ESTIS LUX 4. 12. (S. Caeciliae) 
669. AD NOSTRAM DOCTRINAM 5. 12. D. II. ADV. (S. Barhol) 
670. HOSTIAM LAUDIS 6. 12. (S. Georg) 
671. TU VERO VIGILA 7. 12. (S. Georg) 
672. TOTA PULCHRA ES 8. 12. (S. Joan B.) 
673. AD PRAEPARANDAS VIAS 9. 12. DE EA. D. II. ADV. (S. Joan B.) 
674. DEUS SPEI 10. 12. DE EA. D. II. ADV. (S. Georg) 
675. BONUM EST PSALLERE 11. 12. (S. Joan B.) 
676. GAUDETE 12. 12. D. III. ADV. (S. Etienne) 
677. DEI AEMULATIONE 13. 12. (S. Georg) 
678. MEDIUS VESTRI 19. 12. DE EA. D. III. ADV. (Assumpta) 
679. IPSE DABIT 15. 12. F. IV. QU. T. ADV. (Assumpta) 
680. SPES FIRMA 16. 12. (S. Georg) 
681. CITIUS LIBERANTUR 17. 12. F. VI. QU. T. ADV. (S. Georg) 
682. LAETABITUR DESERTA 18. 12. SAB. QU. T. ADV. (S. Joan B.) 
683. VOX CLAMANTIS 19. 12. D. IV. ADV. (M. miss.) 
684. APERIATUR TERRA 20. 12. DE EA. IV. ADV. (S. Georg) 
685. CIVES ET DOMESTICI 21. 12. (Mater Dol.) 
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9. zvezek  
Quadr. 65? 

12. I. 66 – 3. IV. 66 D. II. PASS. 

 
686. IN MEDIO DOCTORUM 12. 1. DE EA. D. I. p. EP. (S. Georg) 
687. VIDI SPIRITUM 13. 1. (S. Georg) 
688. Umila svoji duši sem obraz, Fer. IV. Cin. 
689. PER ADVENTUM IPSIUS 15. 1. (S. Georg) 
690. Nikar, Gospod, nikar ne hodi sam, Fer. V. post Cin. 
691. CUI VOLUERIT 15. 1. (S. Joan. B.) 
692. Oko pred tvojo si lučjo zastiram, Fer. IV. post Cin. 
693. CAELESTIA ET TERRENA 16. 1. D. II. p. EP. (S. Etienne) 
694. Tema grozeča, kot globok prepad. Sab. post Cin. 
695. ERIT LIGATUM 16. 1. (S. Etienne) 
696. Kot bi ne bil več Bog, Gospod molči, Dom I. Quadr. 
697. IN TIMORE INIMICORUM 17. 1. (S. Georg) 
698. Pripravljeno kraljestvo čudovito Fer. II. – I. Quadr. 
699. IMPLETE AQUA 18. 1. DE EA. II. p. EP. (Assumpta) 
700. Zares je treba, Bog, da vse spodiš, Fer. III. – I. Quadr. 
701. INITIUM SIGNORUM 19. 1. DE EA. D. II. p. EP (S. Georg) 
702. FER. IV. QUADR. TEM. P. QUADR. 
703. AUDIRENT – SANARENTUR 20. 1. (Assumpta) 
704. OLEUM IN VASIS 21. 1. 
705. DABO VOBIS OS 22. 1. (S. Georg) 
706. Obračale so se oči trpeče, Fer. VI. Qua. Tem. p. Quadr. 
707. SI VIS, POTES 23. 1. D. III. p. EP (S. Joan. B.) 
708. SAB. QUAD. TEMP. QUADR. 
709. STABILITA BONA 23. 1. (S. Joan. B.) 
710. DOM. II. QUADR. 
711. SECTARE JUSTITIAM 24. 1. (S. Georg) 
712. Boš našel, kar iskati si začel? FER. II. -  III. QUADR. 
713. VAS ELECTIONIS 25. 1. (S. Georg) 
714. Preprosta, nevsiljiva je resnica FER. III. – V. QUADR. 
715. CONFITEBOR EUM 26. 1. (Assumpta) 
716. Želi srce si naše lepših dni: FER. IV. – II. QUADR. 
717. BONUM CERTAMEN 27. 1. (S. Georg) 
718. Kako nas pečejo solze kesanja! FER. V. – II. QUADR. 
719. CARITATIS EXEMPLUM 28. 1. (S.Joan. B.) 
720. Dovolj, dovolj, Gospod, za nas si storil, FER. VI. – II. QUADR. 
721. AD SALUTEM ANIMARUM 29. 1. (M. miss.) 
722. Zajeda v dvoje src se bolečina: SAB. – II. QUADR. 
723. MODICAE FIDEI 30. 1. D. IV. p. EP. (S. Etienne) 
724. DOM. III. QUADR (Adoratio) 
725. AFFERUNTUR CUM LAETITIA 30. 1. 
726. Kot tujec je Gospod prišel na svet FER. II. – III. QUADR. 
727. NIHIL SOLLICITI 31. 1. (S. Georg) 
728. Vprašujem se, kaj zarjo je prižgalo FEBRUAR LXVI: 
729. FRUMENTUM CHRISTI 1. 2. (S. Georg) 
730. NUNC DIMITTIS 2. 2. (S. Joan. B.)  
731. LUMEN AD REVELATIONEM 2. 2. 
732. Rešitve iščejo oči bolnika, FER.V. – III. QUADR. 
733. PRO FRAGILITATE 3. 2. DE EA. D. IV. p. EP. (S. Joan. B.) 
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734. Utrujena in žejna je na smrt FER. VI. – V. QUADR. 
735. SACERDOTII DIGNITAS 4. 2. (S.Joan. B.) 
736. Pred sodbo naša duša trepeta – III. QUADR. 
737. VIDETE VOCATIONEM 5. 2. (S. Georg) 
738. Čemu oziramo se zaskrbljeni, DOM. IV. QUADR. 
739. ITE ET VOS 6. 2. D – 70 (Assumpta) 
740. Modrost nebo nam svojo razodeva FER.  II. – IV. QUADR.  
741. MITTO VOS 6.2. (Assumpta) 
742. OSTENDIT ILLI 7.2. (S. Georg) 
743. CONFESTIM APERIANT 8.2. (Assumpta) 
744. Zavzet od rojstva slepi je strmel, FER. IV. – IV. QUADR. 
745. INVICTUM ASSERTOREM 9. 2. (S. Georg) 
746. Umrlo je, kar je srce rodilo, FER.V. – IV. QUADR. 
747. DEUS COMMENDAT 10. 2. (S. Georg) 
748. Nešteto je poti, ki v grob drže, FER. VI. – IV. QUADR. 
749. INEBRIASTI TERRAM 11. 2. (M. miss) 
750. VIRI MISERICORDIAE 12. 2. (S.Joan. B.) 
751. RAPTUM IN CAELUM 13. 2. (Assumpta) 
752. LIBENTER SUFFERTIS 14. 2. DE EA : 60ma (S. Georg) 
753. DICITE IN LUMINE 15. 2. (Assumpta) 
754. SOLLICITUDO ECCLESIARUM16.2. DE EA: 60ma (S. Georg) 
755. ET EGO 17. 2. DE EA. 60 ma (S. Georg)  
756. FRUCTUM AFFERUNT 18. 2. DE EA: 60ma (S. Joan. B.) 
757. ORTUS EST SOL 19. 2. DE S. MAR. i. SAB (S. Georg) 
758. Kot kamen misel zla bi Te zadela, FER. IV. DE PASS: 
759. NUMQUAM EXCIDIT 20. 2. (S. Etienne) 
760. Bile so slajše kot najdražje vino FER. V. DE PASS 
761. LINGVIS HOMINUM 21. 2. ADOR. (S. Georg) 
762. GRATIA ET PAX 22. 2. (S. Joan. B.) 
763. SCINDITE CORDA 23. 2. F. IV. CIN. (M. miss.) 
764. CUI VOLUERIT 24. 2. (S. Georg) 
765. MULTI VENIENT 24. 2. I.V.p.CIN. (S. Georg) 
766. Zganilo se je morje oljčnih vej  DOM. IN PALMIS 
767. AD NIHILUM VALET 23. 2. (M. miss.) 
768. Ne boj se priti, dobra Magdalena, FER. II. H. MAJ. 
769. ORIRI FACIT 25. 2. F. VI. CIN. (S. Caecil.) 
770. UT TANGERENT 26. 2. SAB. CIN. (S. Georg) 
771. ECCE, NUNC TEMPUS 27. 2. D. I. QU. (S. Etienne) 
772. Ženam so orosile se oči, FER. IV. – H. MAJ 
773. DOLORES RECOLERE 27. 2. (S. Etienne) 
774. Sloni na božjem Srcu brez besed FER. V. IN COENA DOMINI  
775. VENITE, BENEDICTI 28. 2. F. II. I. QU (S. Georg) 
776. Zakrivajo si angeli obraz, FER. VI. IN PARASCEVE 
777. Borita smrt se naša in – življenje – MAREC LXVI 
778. Kot nekdaj mi v naročju spet počivaš, SAB. SANCTO 
779. EXALTATAE VIAE 1. 3.  F.III. I. QU (Assumpta) 
780. Oznanil angel je nekoč življenje DOM. RESUR 
781. SIGNUM QUAERIT 2. 3. F.IV. QU. T. QU. (S. Georg) 
782. ADJUVA ME 3. 3. F.V. – I. QU. (S.Joan. B.) 
783. VIS SANUS FIERI? 4. 3. F. VI.QU. T. QU. (M. misss.) 
784. DOMINUS ELEGIT 5. 3. SAB. I. QU. (S. Georg) 
785. RESPLENDUIT FACIES 6. 3. D. II. – QU.T.QU. (S. Etienne) 
786. ADIUTOR ET PROTECTOR 6. 3. 
787. QUAERETIS ME 7. 3. F.II. – II. QU (S. Georg) 
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788. INFINITUS THESAURUS 7. 3. 
789. SECUNDUM OPERA 8. 3. F. III. – II. QU. (S. Barthol.) 
790. MAXIMUM ET PRIMUM 8. 3. 
791. IN REGNO TUO 9. 3. F. IV. – II. QU. (S. Georg) 
792. AGELORUM CONSORTIUM 9. 3. 
793. CUPIO SATURARI 10. 3. F. V. – II. QU 
794. VOLUNTAS PATRIS 10. 3. 
795. PLANTAVIT VINEAM 11.3. F. VI. – II. QU. (S. Georg) 
796. DOM. II. POST PASCHA 
797. PATER, PECCAVI 12. 3. SAB – II. QU (S.Joan. B.) 
798. DOM. III. POST PASCHA 
799. INTERROGABAT DISCIPULOS 12. 3. (S.Joan. B.) 
800. LITANIAE MAJORES. 
801. EJECIT DAEMONIA 13. 3. D. III. – QU. 
802. CURA TE IPSUM 14. 3. F. II. – III. QU (S. Georg) 
803. LUCRATUS ES 15. 3. F. III. – III. QU (S.Joan. B.) 
804. HONORA PATREM 16. 3. F. IV. – III. QU (S. Georg) 
805. CURABAT EOS 17. 3. F. V. – III. QU (S. Georg) 
806. SUPER MULTA 17. 3. 
807. DA MIHI BIBERE 18. 3. F. VI – III. QU (S. Berthol.) 
808. PERPETUO CONNUMERARI 18. 3. 
809. IN BENEDICTIONE 19. 3. (Frankolovo) 
810. COGNITOR ABSCONDITORUM 19. 3. 
811. UNDE EMEMUS 20. 3. D. IV. QU (S. Etienne) 
812. AUFERTE ISTA 21. 3. F. II. – IV. QU (S. Georg) 
813. CENTUPLUM ACCIPIET 21. 3. 
814. MEA DOCTRINA 22. 3. I. III. – IV. QU (Assumpta) 
815. APERUIT MEOS OCULOS 23. 3. F.III. – IV. QU (S. Georg) 
816. MISERICORDIA MOTUS 24. 3. F.IV. – IV. QU (S. Georg) 
817. RESURGET FRATER 25. 3. F. VI. – IV. QU (Annunt.) 
818. VIRTUS ALTISSIMI 25. 3. 
819. HABEBIT LUMEN 26.3. JAB. IV. QU (S.Joan. B.) 
820. PER AMPLIUS 27. 3. D. I. PASS: (Frank.) 
821. MISSUS A DEO  24. 3. (S. Georg) 
822. VIRTUTEST ET PATROCINIA 27. 3. (Frank.) 
823. SI QUIS SITIT 28. 3. F.II. – I. PASS. (S. Georg) 
824. IN VIRTUTE NOMINIS 28. 3. 
825. QUAEREBANT INTERFICERE 29.3. F. III. – I. PASS. (S.Joan. B.) 
826. EGO ET PATER 30. 3. F. IV. – I. PASS (S. Georg) 
827. UT PLACEAT 31. 3. F. V. (S.Joan. B.) 
828. Izpeljal ljudstvo nepoškodovano APRIL LXVI (S. Etienne) 
829. UT CONGREGARET 1. 4. F. VI. – I. PASS. (S. Georg) 
830. PATER, CLARIFICA 2. 4. SAB. I. PASS (S. Georg) 
831. NON PEPERCISTI 1. 4. F. VI. – I. PASS 
832. HUMILIUM CELSITUDO 2. 4. SAB. (S. Georg) 
833. REX TUUS VENIT 3. 4. D. II. PASS (S. Etienne) 
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10. zvezek 
I. adv. ned. 1975 – 19. III. 1976 

DOM. VIII. p.a. 

 
 
834. ADORATIO sv. Cecilija: 3.- 4. 2. 
835. ADORATIO 2 
836. ADORATIO 3 
837. DOM. V. PER ANNUM 
838. F. IV. CIN. '75 
839. PEPELNIGA '76 
840. F. V. CIN. 76 (5 Mz 30,15; Lk 9,22-25; 5 Mz 30, 16) 
841. FVI. CIN 76(Iz 58, 1-9; Mt 9, 15) 
842. SAB. C IN. 76 (Lk 5, 27-32;) 
843. DOM. I. QUADR. 75 (A) 
844. DOM I. QUADR. 76 (B) (Mr 1, 5 b; 1 Mz 9,11; Mr 1,13) 
845. F II. QUADR. 75 
846. F.II. QUDR. 76 (Mt 25,31-46) 
847. F. III. QUADR. 75 (Mt 6,9) 
848. F.III. QUADR. 76 (Iz 55,10; Mt 6, 9-15;) 
849. F.IV. QUADR 75(Lk 11, 29b) 
850. F. IV. QUADR. 76 (Jon 3, 1-10; Lk 11, 29-32) 
851. F. IV. QUADR. 76 (Lk 11,31; Jon 3, 1-10; Lk 3, 30 b) 
852. Rastoča moč razliva se z neba, MAREC 75 
853. FV. I. QU 75 
854. F. V. I. QU 76 (Mt 7, 7-12) 
855. F. VI. I. QU. 75 (Mt 5, 20-26) 
856. F.VI. I.QU.76 (Ezek 18, 21-28) 
857. SAB. I. QU. 75 
858. SAB. I. QU. 76 (Mt 5, 43-48) 
859. DOM. II. QU. 75 
860. Dom. II. QU. 76 (Mr 9, 2-10) 
861. F. II. II. QU 75 
862. F.II. II. QU 76 (Lk 6, 36-38) 
863. F. III. II. QU 75 
864. F. III. II. QU 76(Mt 23, 1-12) 
865. F. IV. II. QU 75 
866. F. IV. II. QU 76 (Mt 20, 17-28) 
867. F V. II. QU 75 
868. F V. II. QU 76 (Lk 16, 19-31; Jer 17, 7-8;) 
869. F. VI. II. QU 75 
870. F. VI. II. QU 76 (Mt 21, 33-46) 
871. Sab. II. QU 75 
872. Če kamen greha še tako je trd, Vel. sob 79/B 
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DODATEK:  
Gre za pesmi, ki se med Serajnikovimi pesmimi nahajajo pod imenom Štefan 

Vereš, četudi nimajo nobene povezave s pokojnim duhovnikom Štefanom 
Verešem. 

 

873. Na morju, bratje – sredi smo valov in trudimo se z delom naših rok – 21. 4. F. IV. 

pasch. + per temporalia festa 

874. Kdo rast Gospodovo naj – zadrži?! Kdo bujnim naj mladikam ukazuje - 23. 4.; Vos 

– palmites 

875. Ljubezen, ki smo z njo boga objeli, otrokom zdi sveta se – Čudovita – 17.5. Mirifica 

dilectione 

876. Molitev, ki v Gospodu vsa počiva, ponižno in zaupno se dviguj - 23.9. + F. IV. 

Quadr. T. sept. In oratione et jejunio  

877. Bogastvo svoje, o Gospod, razlij obilno v naša srca lačna, žejna - 22.9. Divitias 

misericordiae 

878. Našli smo Dete, našega Boga – pričakovanega Odrešenika - 31.12. Invenerunt – 

odaracija 

879. Da luč ponesem, treba je bilo: da sem ponesel jo v srca globine - 15.1. Opus 

evangelistae 

880. Nevarnosti povsod na nas preže- Napori mnogi, lakota in mraz - 25.2. Contra 

adversa omnia – Dom. 60 

881. Ne v našo – v Tvojega imena slavo, ki naj Ti dajejo jo vsi rodovi - 15.2. + Pro tui 

inominis – Dom. 70 

882. Čudili so modrosti se Otroka, čudili so se polnosti duha - 12.1. De ea: Dom. I. p. 

Ep. Stuperbant omnes 

883. Ti luč si, moj Gospod – in si Resnica, ki išče prvi jutranji Te svit - 13.5. In amore 

veritatis 

884. Moj bog, saj nisem vreden te časti in sploh si je ne morem zaslužiti - 4.3. + Fer. V. 

cin. Non sum dignus 

885. Želel si znamenja je duh v globinah, kjer strah pred samim je seboj človeka – 25. 

3. In profundum – In excelsum  

886. Zapele v Tebi so, Gospod, stvari, zapele pesem novo so, veselo - 4.10. Revelasti 

ea 

887. V previdnosti, Gospod, neizrekljivi za pot otrok si božjih poskrbel - 2.10. + 

Ineffabili providentia  

888. Veliko znamenje si večnosti: z Lučjo obdana, ki na vek žari - 15.8. 

889. Stopiti nisi bala se, Devica, med nepregledne vrste grešnikov - 8.9. 

890. V nebesih naše se mudi srce, za Tabo misli, bog, se dvigajo - 8.5. De ea: Ascensio 

domini + mente in caelestibus 

891. Poklical moje si, Gospod, srce: zaupno k Tebi vselej se dviguje - 9.5. In conspectu 

altissimi 

892. Neznaten in slaboten kot otrok, ki v materi počiva nerojen, pa z božjim je 

obiskom prebujen -2.7. Exsultavit infans 

893. Zaslišali Tvoj glas smo, božji Sin, zaslišali ga pod zemljo, v temi - Avdient vocem 

(trije evangeliji)  

894. Ker ljubil sem, Gospod, Te iz srca, sem ves gorel za Tvojo večjo čast - 3.9. Si 

diligis 
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895. Posredovala si, deviška Mati, za nas molila si prisrčno, vdano - 4.9. De S. Mar in 

Sab. + Virginis intercessione  

896. Kraljev, deviška Mati, je Tvoj rod; nikdar ni duše Ti zasužnil greh 31.5. Primatum 

habui 

897. Ne more najti človek sam daru, ne more dati ga vesoljni svet - 16.5. dom. IV. p. 

Pas. Donum desursum (Svete gore ob Sotli)  

898. Gospod, prebudi voljo, ki ne ceni sadov, ki jih prinaša odrešenje - 27.11. De ea,  

Ult. p. Pent. Excita Voluntates  

899. V višavi bodo angeljci veseli Gospodu našemu zapeli slavo 

900. Prevzela nas je božja dobrotljivost, v rešenje naše se je razodela - Januar 

901. Gospa Brezmadežna, objemi nas, objemi, Mati, našega duha - Februar 

902. Stopili v zmagoslavno smo pomlad! Polegel se trpljenja bo vihar - marec 

903. Razkošje je obdajalo kraljevo s sijajem me in žarom krog in krog- Lahko zajemal 

bi ga polnih rok in za človeško ne bi vedel – revo - 4.3. Inter regales delicias 

904. Naj čas bi zmeril, kar – nikdar ne mine – Junij, po sv. Janezu Ev. 

905. S krvjo je naša zemlja orošena- iz žuljev stiska se trpečih rok, zapušča sled 

ubitih jo otrok, telesa v vojnah kruto pokošena - Julij 

906. Poletni žar pregnal je zadnje sence, razkošje sonce siplje na zemljo - Julij LXV, 

mesec novih sv. maš 

907. Z neba se svetle kaplje spuščajo: glej, tisočkrat jih pada tisočero - Oktober LXIV 

908. Poslušam pesem sveto, zmagoslavno, ki zbori jo zveličanih pojo - November 

909. Naj Tvoj nas, Bog, razveseli PRIHOD! Naj naše mračne dneve razsvetli - 

December 

910. Rokopis: Molčali so gozdovi smrek stoletnih - Legenda o Mariboru - Slov. Konjice 

27. 6. 2001, prof. Zdenka Serajnik  
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QUADRAGESIMA LXIII 
27. II. - 14. IV. (cum Octava Paschali) 

1. zvezek 
Laus Tibi, Domine - 

Rex aeternae gloriae! 
 

S. Georgii, 25. IV. 
 

Svetlejši iz noči zasije dan 
in iz trohnobe se rodi - VSTAJENJE! 

(Cankar, Kurent) 

 
 
Uvod 
Paradisi portas aperuit nobis jejunii 
tempus: 
 
Odprl nam post je vrata v paradiž,  
odprl nam pot k Očetu, v domovino,  
premagati pomagal nam daljino,  
ki je ljubezni naložila križ. 
 
Zaupaj! Pridi, brat moj, ki trpiš,  
potopi razočaranj bolečino  
v neskončnega življenja globino,  
da okrepiš se v njej in prerodiš! 
 
Obrni srca, ki so od Boga  
v napuhu se, sebična oddaljila,  
da se v Njegov povrnejo objem. 
 
Ko svetla bo Vstajenja zarja vzšla,  
z veseljem nepopisnim napolnila  
si bo duha, odkrila ga očem.  
 
Fer. IV. Cin.  
 
S pepelom smo posuli si glave,  
oblekli si pokore ruševino,  
z iskreno zaprosili bolečino:  
- Usmili se, Gospod - usmili se! 
 
Zaklad nemirno išče nam srce,  
ki varen bil pred zimsko bi tatvino,  
zaklad, da ga objame z vso toplino,  

kar zmoremo minljivi je ljudje. 
 
V nebesih svetih naš zaklad živi,  
bogastvo, po katerem hrepenimo -  
Gospod! - Ti sam bogastvo si, zaklad! 
 
Naj tujcev množica ne govori:  
Zapustil jih je Bog in - šel je mimo -  
Ti sam spolnitev si najglobljih nad! 
 
Fer. V. Cin.  
 
Gospod! Služabnik Tvoj, moj brat, trpi -  
Ko gledam ga, se krči mi srce -  
v očeh me, v duši pečejo solze:  
zaupno Tvoje prosim pomoči. 
 
Kar hočeš in veliš, se vse zgodi -  
Besedo usta naj izgovore:  
umaknejo se, zmagane zbeže  
najtežje bolečine brez sledi. 
 
Besedico le spregovori, Bog:  
saj nisem vreden, da prišel bi sam -  
Ne morem Ti veleti, prosim le - 
 
Zaupno prošnja dviga se otrok:  
nihče še tebe prosil ni zaman,  
osramočen pred Tabo ni - nihče! 

28. II., duhovni četrtek 
 
Fer. VI. Cin.  
 
V verigah težkih rodni brat ječi -  
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Mu ni brezbrižnost naša jih nadela?  
Ni naša li ljubezen ovenela?  
Tlačan pod jarmom lačen, glej, medli. 
 
Kot sonce svetlo vstaja novih dni  
ljubezen božja, ki bo vse objela:  
sovražnikom in bratom razodela  
se bo, ker: Oče ljubi vse ljudi! 
 
Kdor lačen je, mu bo lomila - kruh.  
Popotnike - pod streho bo sprejela -  
Dolžniku, ki nas žali, zbriše - dolg. 
 
V popolnost se bo naš prenovil duh -  
nebesa sama bodo je vesela!  
Bogu se v hvalo naš prelije - molk. 
 
1.III., prvi petek 
 
Sab. Cin.  
 
Miru, pokoja v srcih naših ni -  
Vse na okrog grozijo nam valovi,  
nasprotni v nas zaganjajo vetrovi  
sovražni se - vse dni in vse noči. 
 
Izčrpanim pohajajo moči -  
kje stiski naj nastavijo se novi?  
Poskus rešitve vsak se izjalovi:  
Gospod se nad valovi zablesti! 
 
Med nas prihaja! Pomiri vihar -  
Zavrne strah. Prežene vse skrbi.  
V ljubezni čudi se oko, strmi. 
 
Življenja našega si gospodar,  
ozdraviš nas, ko - bolni smo bili -  
napolnil duše z morje si luči. 
 
2. III., prva sobota 
 
Dom. I. Quadr.  
 
Ugoden vlada čas - čas milosti!  
Usmiljenja, Gospodovih darov,  
pospešenih naporov vseh sinov:  
sam Bog nas varuje, za nas skrbi. 

Obdaja božje nas zvestobe ščit,  
peruti božjih krije blagoslov,  
korak človeški spremlja negotov:  
odkriva svoj nam veličastva svet. 
 
Ne sme nam duš zavesti hudi duh,  
ko v postu naša se krepi slabost:  
kaj lesk kraljestev nam posvetnih mar! 
 
Beseda božja živa - naš je kruh,  
ponižna vdanost - naša je modrost -  
Gospod - ljubezni naše gospodar. 
 
3. III. (sv. maša zame!) 
 
Fer. II. I. Quadr.  
 
Popotnik, lačen hodim sredi vas,  
roke dobrotne čakam in drhtim -  
bolan in v ječi ginem in trpim:  
kdo nagne k meni dobri svoj obraz? 
 
Prihaja - glejte, bratje Moji - čas,  
ko sam popotnim - kruha podelim,  
ljubezni božje žejne - napojim,  
popotnike - v nebesih sprejmem kras. 
 
Takrat, predragi, vaše bo srce  
veselja vriskalo, se radovalo: o 
biščem, čredo drago vas, Pastir! 
 
Na svete Izraelove gore,  
domov vas moje bo srce pozvalo,  
na sočne paše, blaženosti vir. - 
 
4. III. 
Fer III. I. Quadr.  
 
Po vseh, Gospod, te iščemo poteh,  
po vseh se Tebi bližamo stezah -  
da ne bi Te našli, je duše strah:  
da ne bi duše nam oskrunil greh. 
 
Kot rosa iz višav na plodnih tleh  
zbudi življenje čudežno, na mah,  
stoteren sad rodi se na gorah,  
ki milost našle v božjih so očeh. 
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Posvetni trušč, ki vzbuja božji srd,  
se iz svetišč naših duš zgubi:  
otroško vdane pesmi zazvene. 
 
Pregnala milost jezo je in smrt  
- Hosana! - Bogu kličejo stvari,  
molitve se prijetne Mu glase. 
 
Fer. IV. I. Quadr.  
 
Podaj, Gospod, nam svoje znamenje!  
Naj prav spoznamo Te in vidimo -  
v osrčje zemlje naj Te spremljamo,  
da Tvoja luč Vstajenja se odstre. 
 
Da krivde naše teža vsa odmre,  
pokoro z Ninivljani delamo.  
S kraljico modro nauk poslušamo,  
da spet pravičnost naša zacvete. 
 
Ko malodušnost stiska nas, duši,  
k očetom bi si zaželeli v grob,  
z nebes Kruh angelski nas okrepi. 
 
Ko spolnimo, kar Oče naš želi,  
z apostoli in božjo Materjo  
nas brate božje gledajo oči! 
 
 
Fer. V. I. Quadr.  
 
Usmili se, Gospod, usmili se!  
Usmili, slavni Davidov se Sin!  
Usmili duše moje bolečin:  
naj name Tvoje se oko ozre. 
 
Usmiljena ljubezen bistvo vse  
neskončnih duše Tvoje je globin,  
merilo zadnje božjih je višin:  
kako pred stisko naj pogled zastre? 
 
Zavedam se, da tujka, grešnica  
sem pred Teboj, ki sama si svetost -  
a saj ne prosim - zase pomoči! 
 
Ljubezni majhna le drobtinica  

povrne hčerki zdravje spet, mladost:  
KAR VERUJEŠ, O ŽENA, ZGODI SE! Amen . 
Fer. VI. Quadr. + I. Quadr.  
 
Nikogar nimam, da pomaga mi -  
Bolezen težka mi mrtvi telo  
in dušo napolnjuje z žalostjo:  
zaman, ah, klical, čakal sem ljudi. 
 
Gospod, moj Bog, pomagaj mi vsaj Ti!  
Trpljenje dolgotrajno bo prešlo,  
zjasnilo duši moji se nebo:  
in prosta vseh bremen spet zaživi. 
 
Naj vstanem, prosto hodim - mi veliš.  
Zaupam! - ne pomišljam, dvomim nič.  
V besedi Tvoji vsa je moja moč. 
 
Iztrgaš smrti me in poživiš: Ne bom grešil!  
Zdaj nisem več slabič!  
Pregnal iz duše si usodno noč. 
 
(8. III. - velik uspeh pri igri: Kekec in Mojca) 
 
 
 
Sab. Quadr. T. Quadr. 
 
Gospod, moj Bog, Zveličar - moje vse,  
svetlejši, kakor sonce je, stojiš  
pred mano bolj kot sveži sneg blestiš:  
kako minljivo naj oko Te zre?! 
 
V trepetu, svetem strahu se zastre,  
a dušo pije, kar nam govoriš:  
poti, postave božje nas učiš,  
odkrivaš vse, kar nam storiti je. 
 
Za ljudstvo Svoje danes si izbral  
naš rod, ki vdano hodi za Teboj  
in kliče vse Te dneve, vse noči. 
 
Kar posvečeno je, Ti daroval,  
zapovedi poslušal glas je Tvoj,  
ozri se milostno na nas - ozri! 
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DOM. II. Quadr. + Quadr. I. 
 
Spremenil si pred nami Svoj obraz,  
Gospod, človekov Sin in - Učenik -  
Stvar sleherna je svoj zgubila mik   
pred Tabo, ki si jo postavil v čas. 
 
Preroki zato dajejo dokaz,  
postava Ti božanstva je glasnik,  
apostole prevzel je s Tabo stik:  
postaja Razodetje jim - ukaz! 
 
Kako je dobro, biti nam s Teboj! 
Obsenčil vse nas je oblak svetal  
in čutimo Očetovo bližino. 
 
Vso blaženost si jemljemo s seboj.  
Ko vračamo se v sredo zemskih tal  
in božjo Luč prinašamo - v temino - 
 
 
Fer. II., II. Quadr.  
 
Gospod, odhajaš? - kam te vodi pot?  
In ni mogoče priti za Teboj?  
Obraz odmakniti nam hočeš Svoj:  
poslej iskali bomo Te povsod. 
 
In da: umrli bomo sredi zmot,  
svari in opominja glas nas Tvoj?  
O, vzemi, Sin človekov, nas s Seboj,  
da vidimo, spoznamo Te, gospod! 
 
Nikoli Oče Te ne zapusti,  
zato nikoli ne ostaneš sam -  
in, kot Te je učil, nam govoriš. 
 
Povzdigni nas, da bomo, kjer si - Ti!  
Da bi zgrešile Te, ne daj nogam -  
Da ne omahnemo, nas - Ti držiš! 
 
 
Fer. III. II. Quadr.  
 
En sam je Oče, ki za nas skrbi -  
en sam - v nebesih svetlih je doma -  
vso našo bedo in skrbi pozna:  

odpira dlan in s kruhom nas živi. 
 
Prevzetnim se upira, jih mrzi -  
pusti jih prazne, kot da ne pozna  
bahavega, lažnivega duha:  
le na ponižne božje zre oči. 
 
En sam je Oče - bratje smo mi vsi:  
Njegovi brez razlike smo sinovi,  
ljubezni božje olja - konec ni! 
 
Nenehno nam iz večnost kopi,  
bogati vrelci, vedno sveži, novi:  
za vse Bogu se hvalnica glasi! 
 
 
Fer. IV. II. Quadr.  
 
Gospod in vsemogočni Kralj neba,  
nihče ne more se ustavljati,  
Tvoja sveta volja kaj veli:  
usmili stiske naše se, gorja! 
 
Ne daj, da nas sovražnik pokončna,  
naj Tvoja silna moč nas poživi,  
v veselje našo žalost spremeni:  
in delež da kraljestva Tvojega! 
Kako ostalo gluho bi Srce,  
ki za človeški rod prišlo trpet  
in služit je - kot zadnji iz ljudi. 
 
Da v slabo bi Očetovo ljudje  
stopiti smeli, je prišel - umret:  
izničil se je sam človekov Sin 
 
Fer. V. II. Quadr. 
 
Ubog, ponižan, z ranami pokrit  
nas Lazar čaka kraj bogatih vrat -  
in dan za dnem nas vidi svatovat:  
le majhen sreče si želi odsvit - 
 
Kdaj bol bo našega srca prebit?!  
Kdaj veliki zaupanja zaklad,  
ki ga po nas v Gospoda slabi brat,  
bo polno uresničen in odkrit? 
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Ne bo trpeči brat osramočen!  
Prerasel kot drevo bo kraj voda  
naš čas in zreti smel Vstajenja dan! 
 
V zaupanju v Boga blagoslovljen  
ves blažen se bo radoval neba:  
bogati prosil vode bo - zaman. 
 
Fer. VI. II. Quadr.  
 
Dozorel ves je božji blagoslov,  
po mladih trtah bujni sok kipi,  
da Gospodarja spet razveseli,  
bogastvo Njega vrne mu darov. 
 
V uporu rod se dvignil je surov,  
tepta ljubezni dar in ga taji,  
pravico si Najvišjega lasti,  
nezvestih daje roki jo sinov - 
 
Osramočeni bodo naj, zarde,  
ki proti Njemu dvigajo roke,  
ki je življenja Kamen vogelni! 
 
Da danega kraljestva ne zgube,  
naj dajo sad, naj srca spremene.  
Vinograd le Gospodu naj rodi! 
 
 
Sab. II. Quadr. 
 
Razsvetli mi oči, da ne zaspim,  
da me sovražnik ne zajame, smrt -  
Ozri se, Oče, na svoj duh potrt -   
iz duše vse si - k Tebi spet želim! 
 
V tujini stradam, ginem in trpim -  
Na Tvoje blaženosti mislim vrt,  
prelomil, glej, se moj napuh je trd:  
po domu in - po Tebi hrepenim. 
 
Grešil sem, ko od Tebe sem odšel -  
in nisem, vem, da nisem vreden več,  
da ne bi Tvoj se spet imenoval. 
 
Ko boš ljubezen Svojo razodel,  
potopil v tebe duh se bo goreč:  

O, bil sem mrtev, pa sem v Tebi zaživel. 
 
DOM. III. Quadr.  
 
V gospoda so obrnjene oči:  
iz težkih zank bo rešil nam noge -  
Usmili se, Gospod - usmili se!  
Prestavi iz noči nas v svet luči! 
 
Obvaruj, Bog, nas praznih besedi!  
Izženi zlo - močnejši si kot vse -  
Duhovi zli pred Tabo vsi beže:  
Kraljestvo Božje - razdeljeno ni. 
 
S Teboj, Gospod, se zanje trudimo:  
postave Tvoje - slajše od medu!  
z veseljem nam navdajajo srce. 
Pri Tvojem se oltarju zbiramo,  
v zavetju sreče, milosti miru:  
tu naše so izpolnjene želje! 
 
Fer. II. III. Quadr. 
 
Zaupam v Te, Gospod, in Te slavim.  
Na Tvojih se obljub zanesem glas:  
razsvetlil boš, ozdravil mi obraz -  
usmilil se, ko se v solzah topim. 
 
Popolnoma besedi izročim  
se Tvoje volje, sprejmem Tvoj ukaz -  
Gnusobe gobave boš rešil stas,  
ko se v valove svete potopim. 
 
Očiščujoče Jordana vode  
mi zdravje vrnejo domačih tal:  
in prerok pravi - spet dobil bo čast! 
 
Odvrnil sužnost moje boš zemlje,  
zveličanje boš ljudstvu božje dal,  
ki je za vse vekove  - Tvoja last! 
 
 
Fer. III. III. Quadr.  
 
Pošlo je olje našega življenja,  
usodna vse praznota nas mori -  
Da smo grešili, Bog nam govori,  
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ki rad bi duše rešil nam - trpljenja. 
 
Gospod odpuščati nikdar ne jenja -  
preseže mere ozke vse ljudi -  
Ko nam pekel z uničenjem grozi,  
rositi olje milosti začenja. 
 
In vro in vro studenci neizčrpni,  
že vrče duš so naših napolnili:  
izbrisan in poplačan je naš dolg! 
 
Postanemo do brata naj nestrpni?!  
V gospodu smo prav vse mu odpustili:  
Dolgove naše - božji krije molk. 
 
Fer. IV. III. Quadr.  
 
Očisti, Bog, nam madeže srca  
in nezvestobe naše greh izmij  
in spet ljubezni svetlo luč prižgi,  
ki ugasnila je v hudobiji zla. 
 
Gnusobo speri našega duha,  
ki sleherna pregreha v njej kali  
in vse, kar Tebe žali, se rodi -  
in slepe vodi v brezno nas pekla. 
 
Zapovedi je glas močan in svet  
kot blisk in grom, ki utrinja se v gorah:  
beseda je Najvišjega z višin. 
 
V globinah je hotenja razodel:  
ljubezen ves premagala je strah -  
Bogu sledimo - kot Očetu sin! 
 
Fer. V. III. Quadr.  
 
Gospodov Tempelj! - kličemo glasno,  
besede le ponavljamo, laži,  
ki jim dejanj zvestoba ne sledi,  
kot pričakuje jo od nas nebo. 
 
Vročica stiska nas, pa ne vemo -  
Priznati nočemo, da smo - bolni - 
Ko bolečin se vrsta namnoži,  
v Boga Upremo bolno spet oko.   
 

Samo Gospod rešenje naših dni  
v usmiljenju je, moči in dobroti:  
posluša klic in prošenj vročih glas. 
 
Samo veli - vročica nas pusti,  
ozdravljeni smo na življenja poti:  
pomagal Učenik je pravi čas! 
 
Fer. VI. III. Quadr. 
 
Prišla zajemal z vrčem iz prsti,  
prepolna nezvestobe in slabosti,  
sam k Tebi, moj Gospod in vir svetosti,  
ki žeja mojih grehov Te skrbi. 
 
Ponujaš vir ki v večnost žubori,  
odkril si grehe v božji mi modrosti,  
ki v vsej umiti hočeš jih krotkosti:  
da - čisto spet! - me milost napoji! 
 
Sladkosti neizčrpne si napoj,  
v globinah Tvojih vrelcev se gubim:  
postanem kaplja - Tvojega življenja. 
 
Ko žuborenja glas poslušam Tvoj,  
v resnici, v duhu molim te, častim -  
Trenutek vsak se - večnost mi začenja. 
 
Sab. III. Quadr.  
 
Obsojena, glej, grešnica stojim,  
pred Tabo, sveti božji Učenik -  
Kako na krivdo mojo zreš, Sodnik?  
Pravične sodbe, kazni se bojim. 
 
Glasu ne najdem, da se oprostim -  
popolnosti neskončne si  Gradnik - 
ponižanim: dobroten Tolažnik!  
Besede Tvoje čakam in drhtim. 
 
Pripognjen pod bremenom v tla molčiš -  
Obsodbo v črkah pesku si izročil:  
ne sodiš, kot obsojajo - ljudje. 
 
Ne greši več! - le to mi govoriš,  
tako usodo mojo si odločil:  
prerodil z milostjo si mi srce. 
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DOM. IV. Quadr. 
 
Veseli se, Jeruzalem, raduj!  
Prihaja čas, ko se osvobodiš  
in rešiš sužnosti, ki jo trpiš -  
v Boga zaupaj in ga pričakuj! 
 
Skrbi Mu, delo svoje posvečuj:  
z usmiljenjem se božjim poživiš,  
z Gospodovim se Kruhom okrepiš -  
glasno Njegovo hvalo oznanjuj! 
 
Le pridi, zgrni vsa se množica:  
petero hlebov, drobni ribici  
dovolj za tisoče bi mož bilo. 
 
In še  ostaja Kruha božjega  
in čakajo darovi milosti,  
da ljudstvo bi uživat jih prišlo. 
 
Fer. II. IV. Quadr. 
 
Očisti grehov nas - poslednji čas!  
Krotak si ves, Gospod - pa spletaš bič:  
oskrunjen tempelj Tvoj smo mi - slabič:  
užaljen v nas Tvoj božji je obraz. 
 
Volov, golobov in ovac  
menjave za dobiček ne trpiš  
in v bivališču Svojem ne pustiš:  
postavil nov boš, lepši dom si v nas! 
 
Velika noč se bliža - praznik Tvoj:  
prihajaš, da nam duše obnoviš,  
pozidaš čudežno, kar ruši - greh. 
 
Pravica zmagala modrost s Teboj  
bo v dneh, ko laž zavrneš, ukrotiš:  
slavil Vstajenje božje spet boš v nas, 
ljudeh. 
 
Fer. IV. IV. Quadr. 
 
Zakaj, Gospod, med nami se srdiš?  
Grešil je rod in se malikom vdal:  
zaslužimo, da bi nas - pokončal.  
Pravično bi bilo, kar nam storiš. 

 
Obljubil si vendar, da pomnožiš  
naš rod kot droben pesek z morskih tal  
in kakor zvezde, ki si jih prižgal  
na nebu, vso zemljo nam podeliš. 
 
Tvoj božji nauk nam pošlji in odkrij -  
neskončnih, večnih je izraz globin!  
Po videzu naj več ne sodimo. 
 
Gospod, na naše se želje ozri,  
prerodi nas z resnico iz višin,  
da s pesmijo Te novo hvalimo! 
 
Fer. IV. IV. Quadr. 
 
Bili smo slepi - zdaj pa vidimo!  
Gospod v usmiljenju se je zavzel,  
nad nami moč je Svojo razodel:  
odprl od rojstva mrtvo je oko. 
 
Bili smo slepi - zdaj pa vidimo!  
Naš greh, ki prej je kot škrlat gorel,  
umil je Bog, da spet kot sneg je bel:  
srčno se vsi mu zahvaljujemo! 
 
Bili smo slepi - zdaj pa vidimo!  
Dotaknila se nas je božja moč,  
ozdravil ust Gospodovih nas dih. 
 
Bili smo slepi - zdaj pa vidimo!  
Sveta nasprotujoča, zlobna noč  
obsojena je na poraz, umik! 
 
Fer. V. IV. Quadr.: A 
 
Ugasnila življenja je radost,  
umrl  mi - vdovi! - je edini sin -  
Nihče ne čuti morja bolečin.  
Ne ve, kaj zadnja je duha grenkost. 
 
Samo Gospod, ki si sprejel slabost  
in umrljiv postal človekov Sin,  
do mojih si se sklonil globočin  
in vrnil sina mi - z njim vso radost. 
 
Zavrnil si sprevod mrtvaški, zli:  
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Mladenič, ustavi! - si glasno velel -  
kot cvet moj sin je v Tvojem soncu vstal! 
 
Z menoj je spet! In z mano govori.  
Prisrčen, svež je zaživel -  
Z menoj, o Bog, Ti hvalo bo dajal! 
 
Fer. V. IV. Quadr.: B 
 
Teko solze mi iz oči in - kdo  
razume jih? Kdo nanje se ozre?  
Kdo dušo mi iz žalosti otme?  
Kdo proži sinu mrtvemu roko? 
 
Nebo ozira name se samo -  
Vso polnost mi usmiljenja odpre,  
ločitve strašne, smrtne spone stre:  
življenje sina vrne mi ljubo! 
 
Moj Sin živi! - vse mojih luč oči -  
Nobena solza ni bila zaman -  
Nobena prošnja v gluho izzvenela. 
 
Posluša Stvarnik Svojih glas stvari!  
In kratko noč spreminja v večen dan.  
V veselju vsa je žalost onemela. 
 
Fer. VI. IV. Quadr. 
 
Umrl je brat in jokajo sestre - 
Že štiri dni je mrtvi pokopan:  
solze in vsa tolažba je zaman -  
nikoli brata več ne prebudi. 
 
Gospodu samemu se zaiskre  
v očeh solze: prijatelju je vdan,  
tolažit in oživljat je poslan -  
Besede božje čudež izvrže!  
 
Kot prvi človek vstal je iz prsti,  
se mrtvi skalam groba je izvil:  
Prijatelju spet gleda živ v oko. 
 
Iz smrti naša vera se budi,  
zaman jo kamen je nagrobni kril:  
Vstajenja  luč uživa spet svetlo! 
 

Sab. IV. Quadr. 
 
Imel bo Luč, kdor hodi za Menoj!  
Nikdar ne bo objela ga tema -  
veselil kraj obilnih se voda,  
pojil ga milosti bo svež napoj. 
 
Imel bo Luč, kdor hodi za Menoj:  
Očeta bo spoznal, ki ljubi ga -  
kdor mene vidi, sreča ga - spozna,  
v resnici razodeva nauk ga moj! 
 
Imel bo Luč, kdor hodi za Menoj:  
če mati bi vas mogla pozabiti,  
Gospod ne bo pozabil vas - nikdar! 
 
Imel bo Luč, kdor hodi za Menoj:  
vstanite, bratje, v ječah grehov skriti -  
Neskončnega veselja čaka dar! 
 
DOM. I. PASSIONIS 
 
Razsodi pravdo mojo - Bog, moj Bog!  
Zvijačne hudobije me otmi -  
Laži, ki mi nasprotuje, grozi:  
svetal je Mojega šotora krog. 
 
Ponižan in preganjan sem - ubog:  
krvi Me žejne čakajo zveri -  
Krvi, ki v njej gnusoba se zgubi,  
opere krivda zemeljskih otrok. 
 
Nikdar ne sklene let mojih lok:  
in preden bil je Abraham, SEM - JAZ!  
Zaveze nove, večne sem Srednik. 
 
Z nesmrtnim Kruhom Svojih božjih rok -  
čeprav resnični mu je skrit obraz -  
oživljam vas, rešujem - Učenik! 
 
 
Fer. II. V. Quadr. 
 
Usmiljenja Te prosimo, Gospod!  
Po grehih naših z nami ne ravnaj  
in v srdu Svojem nas ne pokončaj -  
s pepelom smo potresli si glavo. 
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Odpri studence z živo nam vodo,  
z obiljem Svetega Duha navdaj,  
z močjo Njegovo - duše okrepčaj:  
pokaži nam, pokaži Svojo pot. 
 
Odhajaš k Njemu ki Te je poslal -  
ne more človek grešni za Teboj!  
Zato nam vse izbriši sence zmot! 
 
Z ostro se raševino je obdal  
naš duh, da dolg bi spet poplačal svoj:  
za Tabo pot naj iščemo povsod! 
 
 
Fer. III. V. Quadr.  
 
V brlogu levjem duša je jetnik -  
obdana s krvoločnimi zvermi,  
ki vsaka le na našo smrt preži -  
Ne mudi se mi - pridi, Rešenik! 
 
Ko stiska je največja, Pomočnik  
si v težke, žalostne in mračne dni:  
kar nam grozi, pred tabo umiri,  
poleže se,  izgine - Učenik! 
 
Začutimo, spoznamo Tvojo moč,  
čeprav prikrit, v skrivnost zavit,  
s trpljenjem - Sin človekov! - obložen. 
 
Popolnoma, božanski si navzoč -  
Obdan v veselja, praznovanja svit:  
v iskanju, v slutnjah naših si češčen! 
 
 
 
Fer. IV. V. Quadr. 
 
Gospod, Zakonodajalec govori:  
ljubezni polno daje nam postavo,  
za vso je našo zaskrbljen naravo:  
rešiti ovce svoje vse želi! 
 
Za sabo kliče nas, za vse skrbi,  
da na stezo za Njim krenili pravo,  
zaupno k Njemu obrnili glavo  

v rešenje bi in radost naših dni. 
 
Kdor mu sledi, nikdar se ne zgubi,  
saj ljubi, dobro nas pozna Gospod:  
kdo nas iztrga iz Njegovih rok?! 
 
Življenje božje, večno nam deli,  
k Očetu vodi nas Njegova pot:  
pripravlja slavo - božjih nam otrok. 
 
Fer. V. V. Quadr. 
 
Klečim, o  Bog, Ti strta pri nogah:  
kako zelo me je ponižal - greh -  
ničvredna v vseh človeških sem očeh:  
da me še Ti obsodiš, me je strah. 
 
Ko mogla bi popraviti na mah,  
kar zagrešila se v nekdanjih dneh,  
v prečutih vseh kesala se nočeh,  
ne bil moj duh bi zbegan več in plah. 
 
Ljubila si - glej, vse ti odpustim!  
Le to - Nič več - kaj naj bi rekel še?  
In spet sem: človek! - V duši moji: mir! 
 
In spet v solzah se pred Teboj topim -  
Ljubiti bolj ne more Te - nihče:  
uničujoč si z mene snel prezir. 
 
 
SEPTEM DOLORUM  BMW  : A 
 
Ozrla se je, polna bolečin,  
mi v dušo mati našega Boga:  
trpeti v meni vidi Jezusa -  
Kaj storil Ti je Moj edini Sin?! 
 
Ozrla se je, polna bolečin,  
v usmiljenju sklonila se srca,  
da bi edinca potolažila:  
zagnusila mi greh v duha globin. 
 
Ozrla se je - polna bolečin -  
Sedmero strani  Jo prebada meč:  
Bo duh se moj v ljubezni pokesal? 
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Ozrla se je - polna bolečin,  
da žarek bi srca svetal, ljubeč, 
Razbičanemu v dušo posijal. 
 
Fer. VI. V. Quadr. 
 
Zboruje hudobija, govori -  
Naklepe vedno nove išče, kuje,  
prevzetna se, srdita napihuje:  
nevarnost dvojna, zdi se ji, grozi. 
 
Sovražnika se z vseh strani boji:  
po vsej pravici konca pričakuje -  
Pravičnega usodno zametuje  
in se odloči - da ga umori. 
 
Umre naj eden, pa bo rešen rod!  
tako potrdi, kar je sklenil: Bog,  
tako nje lastna - sodba se glasi. 
 
Saj razkropljena bo od vsepovsod  
Gospod poklical v božjih rod otrok:  
pravica svojo zmago proslavi! 
 
SEPTEM DOLORUM BMW : B 
 
S Teboj objemam, Mati žalostna,  
izbičano Gospodovo telo,  
v solzah umivam ranjeno glavo,  
ki trudna k zemlji je omahnila. 
 
S Teboj poljubljam, Mati žalostna,  
Edinca mrtvo Tvojega roko,  
z žebljem železno strgano ostjo:  
vsa nje toplota je pošla: 
 
S Teboj naj snamem, Mati žalostna,  
Gospodu s čela krono trnjevo;  
ovija zdaj se mojega srca. 
 
S teboj polagam, Mati žalostna,  
Najljubše kakor seme pod zemljo,  
da vstane v večno zarjo blaženstva! 
 
Sab. V. Quadr.  
 
Povzdignjen bom z zemlje! Na križ pribit.  

Prišla je ura. Moj je čas prišel.  
Do kraja se bom ljudstva razodel:  
poslej Moj pravi bo obraz očit. 
 
V očetovi bo slabi ves častit -  
vsak človek si bo k meni zaželel,  
iskal Me bo, po Meni hrepenel,  
za sabo ga bo vabil božji svit. 
 
Pšenično zrno v zemlji ne umre!  
V stoterno se življenje prebudi  
in pomnoži se v zmagoslavno rast. 
 
Kdor Mi sledi in kdor za Mano gre,  
ne bo ostal in hodil ne v temi:  
z Menoj užil bo pri Očetu čast! 
 
DOM. II. PASSIONIS : A 
 
Prihaja! Stopa Kralj v Jeruzalem!  
Vsa množica naproti Mu hiti,  
z zelenjem ga in oljkami časti.  
Tako usmiljen, dober je ljudem. 
 
Ponižal k bolečinam se, skrbem   
slabotnih je in grešnih nas svari:  
da volja se Očetova zgodi,  
pokoren bil še smrti je močem - 
 
Zadnji kakor hlapec je postal,  
na božje rame križ si naloži,  
izdan, zasramovan in - zapuščen. 
 
Zaman, zaman sočutja je iskal:  
izda ga - Judež, Peter - zataji -  
za grešni rod - postane smrti plen. 
 
 
DOM. II. PASSIONIS : B 
 
Ves mladi les se giblje in šumi:  
pozdravlja Kralja našega, Boga -  
rešitelja pozdravlja svojega,  
ki se za nas - izničiti želi. 
 
Glasi: Hosana! - se od vseh strani.  
Veselo spremlja z oljko množica  
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Gospoda, ki krotak je iz srca  
in vzel je Nase krivdo vseh ljudi. 
 
Zakaj si me zapustil, Oče moj?!  
Bridko trepeče v duši žalostni:  
Tako težak, boleč je križa les. 
 
Kako grenak trpljenja je napoj!  
Naj volj Tvoja, Oče, se zgodi!  
Lahno odpira zastor se z nebes. 
 
Fer. II. HEBD. MAJ 
 
Pustite Magdaleno! - saj za grob  
v pobožnosti mazili mi noge -  
Solze naj njene mi jih orose:  
ljubezen Mi skazuje - za pokop  
 
Ubožcev vedno bo med vami trop:  
roke naj vaše jim pomoč dele,  
prisrčno naj usmiljenje vrše,  
da - jeze s tem odvrnejo potop! 
 
Med njimi najbolj sem ubog - JAZ sam.  
Udarcem izročeno je telo  
in lice tistim, ki me - sramote. 
 
Sovražnikov vendar je srd - zaman!  
Drhte naj pred Očetovo roko,   
osramočeni  naj se razprše! 
 
Fer. III. HEBD. MAJ 
 
Hvaliti, bratje, moramo se vsi  
s trpljenjem, križem našega Boga:  
Rešitev je vesoljnega sveta,  
Življenja znamenje in - lepših dni! 
 
Usmili, Bog, usmili se stvari!  
Čas milosti je tu, usmiljenja -  
usmili se s krotkostjo Jagnjeta,  
ki pred krvniki svojimi molči. 
 
Gospod je vsemogočen bojnih čet,  
pravično sodi, vidi nam v srce:  
zaman je bes in srd sovražnikov! 
 

Pred grešnikovo roko bo otet,  
ne škodijo krivični mi ljudje:  
do konca dni bo Svojim - blagoslov! 
Fer. IV. MAJ. HEBD. 
 
Pripogne naj v imenu Jezusa 
koleno se ponižno vseh stvari:  
kar jih na zemlji naši še živi,  
kar jih v višinah svetlih je neba, 
 
kar pod zemljo objema jih tema:  
Gospoda našega naj počasti,  
ki oblačila rdeča od krvi  
ima, trpljenja neizmernega. 
 
Zaničevan, zadnji med ljudmi,  
težko izkušen, mož je bolečin:  
zagrnjen mu božanski je obraz - 
. 
Zato nihče ozrl se, zmenil ni,  
za Njega, ki je večni Kralj višin:  
s trpljenjem svojim je - ozdravil nas! 
 
 
Fer. V. in CENA DOMINI  
 
Ne le noge, o Bog - umij vsega!  
Operi tudi mi roke, srce,  
da spet v njem čiste misli zableste:  
z ljubeznijo prenovi mi duha! 
 
Naj vidi, polno naj skrivnost spozna,  
ki Tvoje božje jo roke vrše,  
ko lastno nam Telo in Kri dele:  
dokaz, da je Ljubezen brez meja! 
 
Umij še zadržne mi oči,  
da gledale bi, kakor gledaš - Ti,  
prosile in molile bi s Teboj: 
 
Naj volja Tvoja, Oče se zgodi!  
Ko duša v smrtni grozi krvavi,  
jo milosti bo pokrepčal napoj! 
 
IN PASSIONE ET MORTE DOMINI: A 
 
Poglej na križa les, kjer Bog visi -  



Zdenka Serajnik, Pesmi - soneti 
 

33 

Rešenja, zmage Znamenje poglej -  
V utripih toplih se Srca ogrej,  
ki umira, da nam - duše oživi. 
 
Poglej na križa les, kjer Bog visi:  
kaj še naj bi nam storil, mi povej!  
Krvi prelite kaplje vse preštej:  
li dosti jih za grehe tvoje ni?! 
 
Poglej na križa les, kjer Bog visi:  
odpri kot čašo svoje Mu srce  
in pij in pij iz Njega svojo moč! 
 
Poglej na križa les, kjer Bog visi!  
Umira - Spolni zadnje Mu želje:  
z zvestobo mu razsvetli smrtno noč! 
 
IN PASSIONE ET MORTE DOMINI: B 
 
Ugaša sonce - svetel dan temni -  
Zemljo zavijati začel težak,  
grozeč je, neprijazen - smrten mrak:  
skalovje poka, lomi se, drobi. 
 
Mrličev bledih senca se budi  
in spet med žive vodi jih korak,  
med smrtjo in življenjem zrušen prag  
z drhtenjem napolnjuje vse ljudi. 
 
DOPOLNJENO!  Ničesar treba ni,  
kar še mogoče bi bilo storiti .  
Ničesar, kar še - treba bi bilo! 
 
Očetu Sin človekov izroči  
Svoj zadnji dih usmiljen, plemeniti:  
tako odrešil smrti je zemljo. 
 
IN PASSIONE ET MORTE DOMINI: C 
 
Edino ti si zvest? - edino ti.  
Ostal pri meni z ljubo Materjo,  
pod križem zvest si Mi ostal celo,  
ko drugi so me zapustili - vsi -  
 
Vsaj v tebi sad ljubezen Mi rodi,  
ki s polno sem razsipal jo roko,  
da bi vzkalila, želel sem srčno.  

Le v tebi duh sveta je na duši. 
 
Kako naj ločiš se, deviško čist,  
od Njega, ki Device Ga telo  
rodilo čudežno nam je  na svet?! 
 
Na Trti vedno svež, zelen si list,  
napolnjen, bolj kot drugi, z milostjo:  
Ljubezni najčistejše, zveste - cvet! 
 
IN PASSIONE ET MORTE DOMINI: D 
 
Čim večja bol - svetlejša je: Vstajenje!  
Ponižan  duh, prezrt, zasramovan,  
od lastnih bratov ranjen in izdan,  
najvišjo ceno zadobi - trpljenje! 
 
Kako naj se prevari hrepenenje?!  
Kako ljubezen bi bila zaman?  
Kako naj v noči bi utonil dan -  
Kako naj mrtvo bi bilo - Življenje?! 
 
O Sveti, močni in nesmrtni Bog!  
Premagan - danes si premagal svet,  
človeka s smrtjo - smrti si otel! 
 
Iz Tvojih prebodenih, mrtvih rok  
rodi bodočnost se neskončnih let:  
z njih nemočjo - vso Moč si razodel! 
 
SABBATUM SANCTUM: A 
 
Ves svet je grob in Mati joka v njem -  
bridko, grenko in neutolažljivo -  
V solzah topi oko se ljubeznivo:  
zaman obuja Mrtvega objem. 
 
Zaman obrača k trdim se ljudem:  
sodili so Najdražjega Ji krivo,  
z obsodbo umorili Ga lažnivo -  
O, krutim bil je izročen zverem! 
 
Želi, da mogla bi kot Sin umreti.  
Kako brez Njega naj poslej živi?!  
Od smrti težje Zanjo je - življenje. 
 
Vse brez moči pusti pogrebcem vzeti  
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iz rok poslednjo radost svojih dni -  
Ne joči Mati! Čaka Te: Vstajenje! 
 
SABBATUM SANCTUM: B 
 
Veselite se, angeli nebes!  
Kraljeve zmage tromba naj doni!  
Svetlejša, kakor dan je, noč žari:  
največje vseh dogaja se čudes. 
 
Izbrisan greh zdaj Adamov zares  
za ceno Kristusove je Krvi:  
iztrgal nas iz stare sužnosti,  
trpljenja je in smrti božje les - 
 
Skrivnostno prerojenja vir kipi,  
z Duha močjo je sveto oplojen:  
iz smrti greha je -  v Življenje pot! 
 
Glasno smo odpovedali temi  
v čas nove milosti se posvečen:  
po veri v nas je zopet vstal - Gospod! 
 
 
SABBATUM SANCTUM: C 
 
Hvalite, narodi - slavite vsi  
Gospoda našega! In ljudstva vsa  
iz vsega naj častijo ga srca:  
slavi naj ga, kar diha in živi! 
 
Ostal nas je sovražni roki zli -  
obljuba davna je izpolnjena,  
Gospod je dvignil rog zveličanja,  
z višave Vzhajajoči nam žari. 
 
Le k Njemu se obračajo oči  
in k višku naše hrepeni srce -  
kar zgoraj je, doseči hočemo! 
 
Po smrti skriti smo Gospodovi:  
ko v novi se pojavi slavi dne,  
se v slavi tudi mi prikažemo! 
 
DOM. RESUR.: A 
 
Postrgali smo, bratje skozi kvas,  

laži, nečistosti in hudobij:  
zdaj več nas breme krivde ne teži,  
umil Gospod nam duše je obraz. 
 
Radosti dan in svet veselja čas!  
Iz groba grehov svetla luč žari,  
mogočna zmaga božje milosti:  
Ljubezni in usmiljenja dokaz. 
 
Ves čist, opresen smo poslali kruh -  
ukrotil Zmagovalec zle kali  
je v naši umrljivosti do dna! 
 
Ves prerojen, hvaležen dviga duh  
h Gospodu se, resnica veseli,  
iz žrtve razodete Jagnjeta. 
 
DOM. RESUR.: B 
 
Ne bojte se, žene! - Ne bojte se!  
Zvestoba in pripravljenost duha  
z zvestobo je ovenčana neba:  
presežene so vaše vse želje! 
 
Ne bojte se, žene! - kot sneg bleste  
se oblačila zmage angelske -  
veselo vest oznanjajo Boga:  
Gospod  je vstal! - naj moli ga srce! 
 
Ne bojte se, žene! - vaš dragi dar,  
kreposti živih posvečeni vonj  
prijeten je Gospodu vstalemu. 
 
Ne bojte se! - Življenja Gospodar  
odprl je neminljive sreče dom  
od smrti greha rodu vstalemu! 
 
FER. II.  PASCH. 
 
Odpri nam, Bog, oči - saj z nami greš!  
Povsod si z nami - pa ne vidimo  
in v boli, zbegani vprašujemo:  
Mar za trpljenje naše nič ne veš? 
 
Počasne, trde misli nam odstreš,  
ko z nami vstopiš na Pojedino,  
razlomiš Kruh z dobrotno nam roko -  
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ljubezni vstale božjo luč prižgeš! 
 
Goreče Te spoznalo je srce,  
z resnico si osvojil nas, prevzel:  
Vsa slava se poraja iz trpljenja. 
 
In znova Tvoje nam roke dele  
nesmrtnih, vstalih Kruh. - nov vek začel  
z navzočnostjo se živo je: Vstajenja. 
 
FER. III. PASCH 
 
Ne bojte se! - Saj nisem duh, prikazen -  
ne plašne domišljije bledi stvor:  
zaman nasprotnikov je bil napor,  
odveč je vaša žalost in bojazen! 
 
Pomislek vsak in dvom in strah je prazen -  
končal sem zmagoslavno stari spor:  
iz smrti dvignil vas, v nebo - navzgor!  
Svoj mir vam dam - svoj Mir! - Sladak, 
prijazen. 
 
Poglejte preboden mi roke!  
Objeti, dragi, vas srčno želijo,  
ljubezni utrditi staro vez. 
 
Poglejte! - znova z vami kruh dele  
in znova Moj vam blagoslov želijo:  
odprl je milosti od zgoraj jez! 
 
FER. IV. PASCH. 
 
Je li mogoče? - li zares, Gospod,  
pred nami zmagoslaven ves čas živ?!  
Nesrečni, trdosrčni zatajil,  
izdal Te pred sodniki je naš rod. 
 
V nemiru, jalov nam trepeče brod -  
Zaman vso noč se trud je naš boril:  
Tvoj glas nam je obilje pridobil -  
Kdo drug bi takih zmožen bil dobrot?! 
 
Raztegnil časa meje si, kraljestvo:  
minljivo v - neminljivo je prešlo -  
K Očetu pridite, blagoslovljeni! 
 

Stopite v svetih, blaženih občestvo,  
mi od začetka je pripravljeno v 
vam vsem, ki ste v Gospodu prerojeni! 
FER. V. PASCH. 
 
Stojim ob grobu, gledam in ihtim -  
gospoda iščem. -Kje je Tolažnik?  
Kje grehov mojih milostni Sodnik?  
Ljubezen, skrb vrniti Mu želim. 
 
Ob klicu znanem, dragem zadrhtim:  
Marija ! - Ti, Raboni?! - Učenik!  
Tolažbe in vstajenja drag glasnik.  
Oznanjat vest veselo odhitim. 
 
Potrti bratje vsi in žalostni,  
radujte se: Gospod  je vstal! - Živi!  
Hvalimo zmagoslavno vsi roko: 
 
Modrost iz nemih zdaj se ust glasi,  
dojencev jezik v vsej zgovornosti  
oznanja zmago, ki jo da - nebo! 
 
FER. VI. PASCH. 
 
Kar sem imel in, kar sem bil, vam dam:  
V nebesih in na zemlji vso oblast!  
Kar napolnjuje ju, je - Moja last -  
odprta zemlja vašim je nogam. 
 
Nihče od vas ne bo ostajal sam:  
povsod bo z vami moja moč in čast,  
ne bo vam ljudstev, časov mar propast -  
življenja vas bo spremljal svetel dan. 
 
Življenje, ki iz vere se rodi,  
pa vas bom zbujal v množicah rodov, v  
v Očeta, Sina in Duha Ime! 
 
Življenje, ki se v delih razbrsti,  
ki polnost mu ljubezni cilj je, snov:  
zavezo Sprave naj roke vrše. 
 
SAB. IN ALBIS 
 
Otroci prerojeni hrepenimo  
po čisti hrani božje milosti -  
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h Gospodu, ki je kamen vogelni,  
prihitimo: z Njim in v Njem in Zanj živimo. 
 
Ime Njegovo hvalimo, častimo -  
izbrani kamni, vzidani  
v duhovno stavbo, vanjo vraščeni:  
Kraljevi rod se imenujemo! 
 
Rodilo nas Gospodovo Vstajenje  
iz smrtne je Teme v - veselje, luč:  
naš Kralj in Bog se nam je razodel! 
 
Gospodov grob postal je - razsvetljenje  
v iskanje naše - žive vere ključ:  
v veselju trajnem duh bo hvalo pel. 
 
DOM. IN ALBIS 
 
Zaprta vrata me ne zadrže:  
med vami, dragi bratje, spet stojim,  
Miru vam božjega srčno želim -  
Zakaj ste plašni, srca vam drhte? 
 
Poglejte prebodene Mi roke!  
Pomisleke naj vaše prepodim,  
globoko vero v vas naj oživim:  
sledovi svežih Ran se že bleste. 
 

O Ran, ki premagale so svet!  
Ne dvomiš več, Tomaž? - In; moliš Me?  
Resnično: Bog sem tvoj in tvoj Gospod! 
 
Na veke bo ostala živa sled  
Vstajenja v dušah, ki se prerode  
v resnici, vero - izpričujejo! ALELUJA! 
 
S. GEORGII 
EGO SUM VITIS: 
 
Dobrote čakamo in milosti:  
mladike drobne na mogočni Trti,  
na Les življenja Njenega oprti,  
nesmrtni Sok iz njega v nas kipi.  
 
Goji nas Oče, reže in skrbi,  
da jalovi ne usahnemo v smrti,  
z bogatim sadom spolnijo načrti  
ljubezni se, ki  vse za nas stori. 
 
Kako od Trte naj bi se ločili?!  
Življenjska nujnost sili nas v rast,  
bogat želimo obroditi sad. 
 
Karkoli upamo in smo prosili,  
spolnilo se v Očetovo bo čast:  
najtišja uresničila se nad - 
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2. zvezek 

 

4.4. – 23.4. 1963 

 

F.II. – II. PASS  H. MAJ 

 
 
UNXIT PEDES (S. Georg) 
 
Mazilimo naj Ti, Gospod, noge – 
Blagoslovljen, ki si prišel med nas! 
S solzami svoj umivamo obraz, 
vse svoje obžalujemo dolge. 
 
Pod našimi bremeni se šibe 
ramena Tvoja – Tvoj pojema glas, 
zagrinja smrtne sence  čez te čas, 
besede – o pogrebu govore. 
 
Kaj vse so zasejali naši grehi! 
Največji Prerok mora iti – v smrt, 
da zmago bo pokazal – odpuščanja. 
 
Smo li pripravljeni, da Ti v utehi 
ljubezni uresničimo načrt 
in spremenimo v zrela ga dejanja? 
 
4.4. F. II. H. MAJ. 
ADIMPLERE LEGEM 
 
Kako naj, Bog moj, vredno govorim? 
Kako naj luč postanem med ljudmi? 
Kako zrcalo naj bom – milosti? 
Kako ovčice drage naj učim? 
 
Življenje celo s sabo se borim 
Ogibam zankam plehkih se strasti, 
delim imetje svoje z bednimi, 
v ljubezni iz Besede ves živim. 
 
V molitvi zbrani dušo posvečujem, 
Gospod mi svoje želje narekuje; 
kako naj zgrešil pravo bi stezo? 
 
Pastirjem za najdražje se darujem, 
ki obiskuje nas in nasičuje 

in nežen ves pripravlja nam nebo. 
5.4. F.III. H. MAJ. (S. Joan. B.) 
AGNUS MANSUETUS 
 
Krotak sem kakor Jagnje – darovano, 
ki pred krvniki svojimi molči. 
Svoj srd krivica, in zločin množi, 
napada Me in bije neprestano. 
 
Poji Me s kisom, daje žolča v hrano, 
prijatelj je zbežal in Me – taji – 
Ogromen Križ ramena Mi teži, 
krvniki se lahko igrajo z Mano. 
 
Molčim. – Kaj naj lažnikom govorim? 
Ujeli so se v svoje lastne mreže, 
njih lastna sodba jih bo – obsodila. 
 
Trpim. In dobro vem,zakaj – trpim – 
Smrt Moja – vozle grešnikov prereže 
in jim – usmiljenje bo izprosila. 
 
5.4. TRANSIENS MINISTRABIT 
 
Pristopil bo, postregel nas Gospod. 
Veseli na Njegovi ženitnini 
uživali sadove v vsej milini 
v nebesih bomo, ko konča se pot. 
 
In ne šele takrat! Že zdaj dobrot 
deli nam božjih, ko trpi v dolini 
izgnancev duša in po domovini 
in po Očetu kliče iz temot. 
 
Deli Beseda živa nam moči. 
Deli nam Kruh, ko se daruje sam. 
Deli zaupanje in trdno vero. 
 
Dobrota je, da dvignil nam oči 



Zdenka Serajnik, Pesmi - soneti 
 

38 

je k Sebi – da ne zajdemo drugam 
in v svetu obdržimo pravo mero. 
6.4. F.IV. H. MAJ. (S. Georg)  
ABSCONDITUS VULTUS 
 
Zakrit je Moj obraz, zaničevan  
in grešniki odšli so mimo Mene. 
Nobene našli niso v Meni cene, 
zdaj kažejo svoj srd Mi zadržan. 
 
Stojim pred njimi – ranjen, zapljuvan 
kot grozdna jagoda življenje vene, 
usmiljene so se zjokale žene: 
spoznale so, da Moj ugaša dan. 
 
Prestrašilo jih Moje je trpljenje, 
ki grehov njihovih je lastnih sad 
in prav za njihov sodba je – zločin! 
 
Seme rabile bodo – usmiljenje, 
ostal edina njihovih bom nad: 
Trpin izkušan – Človek bolečin. 
 
7.4. IN COENA DOM (S. Barthol.) 
IN FINEM DILEXIT 
 
Do konca svojih ljubim vas moči. 
Kar zmorem, vse sem poiskal za vas. 
V  poljub sem – izdajalcu dal obraz, 
roke voljno sem prožil sam v vezi. 
 
Zbežali Moji so prijatelji. 
Bedeli niso z Mano kratek čas. 
Da zataje Me, pa našli so glas. 
Učenec Me – sodnikom izroči. 
 
Do konca ljubim vas človeških dni. 
Ko Me preganjate, ostajam z vami. 
Ko Me sovražite – ostajam – v vas! 
 
Telo vam Rešnje vaš Gospod deli, 
Razdaja se, da ne bili bi – sami, 
ljubezni da sprejeli bi dokaz. 
 
8.4. IN PASS. ET MORTE D. (Frank.) 
SANCTUS FORTIS 
 

Pričakovali ste, da – vztrepetal 
bom pod udarcev vaših kruto silo – 
da breme križa, Me bo uklonilo 
in da bom s smrtjo blagovest končal. 
 
Naklepe vse sem vaše – poteptal! 
Trpljenje Me še bolj je utrdilo, 
a kopjem vašim je – osti odbilo, 
pod trnjem – svetu sem zakraljeval. 
 
Močnejše kakor zemlja je nebo, 
močnejši Bog je kot Njegova – stvar, 
močnejša od sovraštva je – ljubezen. 
 
Premagan – vaše sem premagal zlo, 
spremenil križ sem v vzvišeni – oltar, 
poskus se vsak ob njem razbije – jezen. 
 
9.4. SAB. SANCTO (S. Etienne) 
EXSULTET JAM 
 
Vzradujejo naj angelski se zbori, 
da iskra v vašo se temo prižge! 
Naj pesem se kot sveti ogenj vzpne, 
oči spoznajo trudne, kar je – gori. 
 
Pozdravljeni vsi naši so napori. 
Življenje novo, božje v žilah vre, 
da prerodi nas, večnost nam odpre: 
odgrnili so smrti se zastori. 
 
Vzradujejo naj angelski se zbori, 
ker tolik v svetu našli so odziv, 
zemljani si želijo med – svetnike. 
 
Predramili so njihovi nas vzori, 
Vstajenja lik se nam je v njih odkril, 
z nebesi spet smo navezali – stike. 
 
REGINA CAELI, LAETARE 
 
Veseli se, sveta Mati in Devica! 
Veseli se! Trpljenje je prešlo – 
Velikonočno Ti je jutro vzšlo: 
v temo se je pogreznila – krivica. 
 
Poljublja vstali Sin ti zopet lica. 
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Hvaležen znova proži ti roko, 
ves čist spet v čisto gleda ti oko, 
drhti Mu v glasu radostna novica. 
 
Iz vsake solze – bel pognal je cvet, 
vsa širna zemlja z njimi je pokrita, 
a v vsaki sonce zlato se utrinja. 
 
In rdeča roža – vsaka je besed, 
utripanje duha iz nje se svita 
topi v njej teža greha se, izginja. 
 
10.4. D. RESUR. (S. Etienne) 
TECUM SUM 
 
S teboj sem, Moj prijatelj in Moj brat! 
Odprl sem grobe, prinašam ti – radost 
Odgrnil sem Vstajenja ti skrivnost, 
položil v dušo dar najbolj bogat. 
 
Za mizo Mojo spet vesel si – svat, 
opresnik kruhov ti delim sladkost. 
Pozabi starega kvasu grenkost 
in pojdi – blagovest oznanjevat! 
 
Ne boj se! – Saj – življenja si glasnik, 
ki je močnejše kakor grobne sence 
in ki je prvi dnevni luči – zarja. 
 
Vodnik bom tvojim sklepom – Pomočnik, 
vse spremljam blagoslovljene prvence, 
ki  milost naj po tebi jih ostvarja. 
 
11.4. F. II. PASCH. (S. Georg)  
TARDI CORDE 
 
Počasno, trdo vaše je srce! 
Ustavlja se in tehta, premišljuje, 
pri tem ustavi se, kar je – najhuje: 
strahotne smrtne sence ga teže. 
 
V izpolnjene ne veruje želje, 
moč trhlo hudobije – precenjuje 
in žalost svojo – pestuje, neguje: 
vesti vesele – misli se boje. 
 
Zares sem Vstal! 

In znova hodim z vami, 
vsa vaša utelešena ljubezen 
in stari ogenj v srcu vzplapola? 
 
Zganila se je Vera in se drami, 
resnico ji potrdil čut je trezen: 
po Lomljenju je Kruha Me spoznal! 
 
12. 4. F.III. OCT. PASCH. (S. Georg) 
STETIT IN MEDIO 
 
Stojim, predragi, znova v vaši sredi. 
Ne bojte se, da vse je – sen samo! 
Drhtečo svojo prožite roko, 
potopljite – in vérujte: Besedi. 
 
Zasijejo v veselju naj pogledi, 
pred vami živo Moje je – telo – 
kosti, lahko otipljete, meso – 
in konec vaši bo duhovni bedi. 
 
Vaš Brat, Gospod sem z vami, Učenik, 
za mizo sedam, glejte, kot nekoč, 
uživam jed in z vami jo delim. 
 
Trpel za grehe vaše sem, Srednik, 
prižgal sem odpuščanje v vašo noč 
in s Hrano vas nesmrtnosti živim. 
 
13.4. F.IV. PASCH. (S. Joan. B.) 
MITTITE IN DEXTERAM 
 
Ostal obilen trud je – brez uspeha? 
Zaman lovili smo vso dolgo noč? 
Pošla nam dobra volja je in – moč. 
Ni do besede vam in ne do – smeha. 
 
Li kazen to nekdanjega je – greha? 
O, če bi Učenik naš bil navzoč, 
gotovo bi prinesel nam pomoč! 
Kje zdaj Njegova mila je uteha? 
 
Nekdo nas glada – Znova nam veli, 
da bi na desno vrgli naše mreže. 
Poskusimo! – Morda pa ima prav? 
 
Poglejte, bratje! Čudo se godi! 
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Nikdar zajeli nismo take teže. 
Saj to je ON! – Gospod zares je – Vstal! 
11.4. ERIT SOLUTUM (M. miss.) 
 
Razpreda hudobija svoje mreže, 
ki sovražnih moč pošilja narodov, 
da rodni naš bi porušili krov, 
nadeli jarem nam neznosne teže. 
 
Ubranila svetost je božje veže 
nedolžnih naših rast ognjišč, domov, 
očetovska beseda – blagoslov 
vrnila v dni, ko je bilo – najteže! 
 
Razvezala vse zanke je laži, 
ki vtkala jih je zloba v srca verna, 
ki njih gnusna je presekala vozlišča. 
 
Očetovska beseda nas živi 
nje skrb ohranja nas dobronamerna, 
vsa naša posvetila je ognjišča. 
 
13.4. VOLENS AEDIFICARE 
 
Zgraditi stavbo hočemo visoko, 
zgraditi tempelj živega Boga – 
zgraditi ga na temeljih duha, 
imamo pa le svojo – šibko roko. 
 
Posegli smo zato zelo globoko, 
odstranili ovire iz srca, 
ki so zakrivale nam luč neba, 
vezi razdrli mrežo smo široko. 
 
Kaj mar kraljevska čast nam in oblast! 
In kaj zidovi neprijazni ječe? 
Naj grožnje zameglijo nam pogled? 
 
Laži naj bi pahnile nas v  propast? 
Oropale nas neminljive sreče? 
Ukradle božjih nam zlato besed? 
 
14.4. STULTITIA CRUCIS 
»Nespamet« je poganom sveti križ 
in huda kazen zdi se jim – trpljenje. 
Ogibajo obeh se vse življenje, 
izjeme  komaj redke zaslediš. 

 
»Nespameten« se sam pri sebi zdiš, 
tvoj delež je obilno sramotenje, 
ljudje vse tvoje smešijo hotenje, 
ob koncu – križanju ne ubežiš. 
 
Nespameten, če se ob tem – jeziš! 
Zavrgel dediščino bi Boga, 
zapravil delež bi – najbogatejši. 
 
»Nespametne« v nebesih proslaviš, 
o Križani Odrešenik sveta: 
edini od vseh križev si – močnejši! 
 
14.4. F.V. PASCH. 
QUID PLORAS 
 
Zakaj, še vedno, žena, bi jokala? 
Od groba kar ne moreš se ločiti 
ne duše žalostne utolažiti – 
Odprta je vendar negibna skala. 
 
Ponovno za Gospodom si vprašala. 
Nikdar ne boš Ga nehala ljubiti. 
Da mogla spet bi z Njim spregovoriti! 
Kaj vse za srečanje bi z Bogom dala. 
 
Odveč so solze – solze žalosti. 
Razjokaj se od sreče in veselja. 
Gospod stoji pred tabo – kot nekoč. 
 
Stoji med cvetjem, ki dehti, žari. 
Spolnila se ti je poslednja želja: 
v pomladno sonce se odpira noč! 
 
15.4. F. VI. PASCH (S. Georg) 
VIDENTES ADORAVERUNT 
 
Oči so naše smele Te uzreti, 
o zmagoslavni Kralj, Gospod sveta! 
Uzrle vrh najvišjih Te gora, 
Tvoj lik jasneje nam od sonca sveti. 
 
V dokaz moči izvolil si umreti, 
da bi še – smrt premagana bila 
in zrušil bi se zadnji up pekla, 
rodovi k Tebi vstali bi – nešteti. 
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Kako bi pozabilo kdaj oko, 
Kako bi pozabilo kdaj srce, 
Kako bi misel naša pozabila, 
 
da Novo v Tebi je Življenje vzšlo, 
da vsa poklical ljudstva si zemlje, 
da v Tebi – smrt bi svojo – zapustila? 
 
16.4. SAB. in ALB. (S. Joan. B.) 
REGALE SACERDOTIUM 
 
Gospodov grob prihajamo iskat. 
Hitimo k njemu, polni srčne vneme 
In vselej Vstali se nam razodene, 
poživljen duh odhaja in bogat. 
 
Odhaja – blagovest oznanjevat, 
ki z Vstalega častjo nas vso odene, 
in v kamne spremeni nas dragocene, 
naš tempelj raste do nebeških vrat! 
 
Nevidno in duhovno smo svetišče, 
prebivališče večnega Boga, 
Njegovo večno živo – oznanilo. 
 
Največje sile toplo smo žarišče, 
da sijemo na vse strani sveta 
in da se ljudstvo božje bo – združilo. 
 
17.4. D. in ALB. (S. Joan. B.) 
VINCIT MUNDUM 
 
Ne bo sveta premagalo orožje, 
Herodov in Pilatov kruta sila 
(pred križanim in Vstalim bo klonila, 
zgubila svoje vernike najožje)! 
 
Vsa srca pridobi si, kar je – božje, 
kar Vera v svoj je ogenj uklenila, 
kar zemska vsa osramoti čutila, 
pomisleke raztaja še najstrožje. 
 
Gospodove so Rane nam pečati, 
Vstajenja so dokaz in blagovest 
in neugasno sonce naših dni. 
 

Življenja so nam viri prebogati, 
saj vodijo nas kot petero zvezd, 
da vsak dvomljivec v njih se prerodi. 
 
18.4. DE EA. D. in ALB. (S. Georg) 
NON CREDAM 
 
Ne bom verjel! – je malodušnih krik, 
ki zapustili sami trdna tla 
v trenutkih so nenadnega gorja, 
klonili pod bremenom svojih brig. 
 
Ne da se razdražiti Učenik. 
Usmilil razbolelega duha 
mogočnost se najvišjega Boga: 
približa Ranam se drhteč dotik. 
 
Pokazal nam, prepričal nas je Bog, 
da rane naše so Mu dobro znane, 
zato pokaže – svojih nam globino. 
 
Približal jih je prošnjam naših rok, 
da veri naši dal bi močne hrane 
in z njo poklical v svojo nas bližino. 
 
19.4. DE EA: D. in ALB (S. Georg) 
MODO GENITI 
 
Otroci čisti, pravkar prerojeni, 
se belih veselimo oblačil 
Gospod nas sam očistil je, umil, 
po trdni veri Vanj smo posvečeni. 
 
V resnico zmagoslavno potopljeni 
dosegli smo najlepše vseh daril. 
Izpričal se nam Večni je, odkril, 
za večnost smo Njegovo prenovljeni. 
 
Otrok, ki pravkar je začel živeti, 
preteklosti tegobne ne pozna, 
vesel v bodočnost sončno se ozira. 
 
Pogledi jasni so njegovi – sveti, 
Očeta ljub – dobrega Boga, 
v Srce odprto blažen se ozira. 
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20.4. DE EA: D. in ALB. (Assumpta) 
TESTIMONIUM DANT 
 
Pričujejo za Tebe vse stvari: 
pričujejo strah in dvom, ki razpršiš 
z dokazom trdnim ju, da spet živiš, 
pričuješ z Ranami odprtimi. 
 
Iz Tvojega Srca pričuje Kri, 
ki v vrelcih nam obilnih jo deliš 
in, božji Pelikan, nas z njo pojiš, 
da ne usahnemo v puščavi dni. 
 
Nemir brezbrižnih priča, hrepenenje, 
ki zadovoljstva mu ne nudi svet, 
v telesni sitosti še več želi. 
 
Pri Tebi vdanih priča pa trpljenje, 
ki trgamo obilno njega cvet 
in ki v Vstajenja žetev nam zori! 
 
21. 4. SAPIENTIAE ET INTELLECTUS (S. 
Georg) 
 
Duha modrosti si in vednosti, 
o Bog, podelil mi v obilni meri. 
Odpirali so se mi mnogi viri, 
pojili me s potoki milosti. 
 
Dajal si mi veljavo pred ljudmi, 
postavo Tvojo sem v otroški veri 
približal jim – sadovi mnogoteri 
so vstali v naše in prihodnje dni. 
 
Učil besedo Tvojo sem zvesto: 
glasila se kot nova je pomlad 
in dušam je prinašala – vstajenje. 
 
Maziliti si hotel me s častjo, 
da sem prinašal Ti še večji sad: 
ovce za večno hranil sem življenje. 

 
22.4. PERPETUA PROTECTIONE (S. Joan. 
B.) 
 
Popotniki v nemirnih smo valovih, 
veslati moramo na moč krepko, 
da ne potegne nas na mračno dno, 
želimo si na varnih stati krovih. 
 
V sovražnih kdo premore nam vetrovih? 
In kdo v nočeh bo vodil nam roko, 
ko sile zla zastirajo oko, 
in tujci smo pri zemeljskih rodovih? 
 
Nepremagljiva skala raste iz morja 
in z večnostjo igra se njena teža, 
razbijejo ob njej se vsi viharji. 
 
Svetilnik za človeškega duha, 
zajema v svojo luč nas boja mreža 
in znova sil smo svojih gospodarji! 
 
23.4. DONO TUAE GRATIAE (M. miss.) 
 
Veselje – dar je Tvoje milosti, 
Gospod, Vladar mogočni, Učenik. 
Življenja si začetnik in Srednik, 
ljudem nepremagljivi vir moči. 
 
Po Tvojem lesu polje sok, kipi, 
oživlja, hrani brstje vseh mladik, 
deliš bogastvo božjih nam odlik, 
da smemo rasti proti – večnosti. 
 
Začuden svet ustavlja se, strmi, 
ko vidi, da je smrt prešla v – vstajenje, 
in sramotenje je rodilo – slavo. 
 
Darov nebeških – nikdar konca ni! 
V globine nosi vera – prerojenje: 
prelita v božjo našo je naravo. 
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3. zvezek 

21. VII. – 24.VIII. 1963 

DOM. VII. p. PENT – 24. VIII. 1963 

 
21.7. DOM. VII. p. PENT »IS EST« 

Ugaja, Bog, naj naša Ti daritev 
kot tisoči daritvenih živali, 
ki z njimi so nekoč zadostovali, 
da vrsto  opravičijo žalitev. 
 
O sprejmi, Oče, našo posvetitev, 
ne bomo v greha sužnosti ostali 
glej, dobre radi bi sadove brali, 
zore iz plemenitih naj storitev! 
 
Za voljo Tvojo našo vest odpri, 
da Te ne bo slavila le beseda, 
prizna naj dobrih del te živa moč. 
 
Izgube volkov naj se glasovi zli, 
nič več jim duša naša ne naseda: 
Previdnost daje milost nam v pomoč. 
 
DILIGIT ANIMA MEA 
Inveni, quem 
 
Po vseh poteh le Njega sem iskala 
Ga ljubezen je slutila moja 
in ni klonila, našla ni pokoja, 
dokler skesana ni k nogam Mu pala. 
 
S solzami krivdo dolgih let sem prala, 
obžalovala zla dejanja svoja – 
Velika, žena, je ljubezen tvoja: 
Odpuščam ti, kot si pričakovala! 
 
Ne greši več! – kako naj pozabila 
sramoto bi, solze minulih dni?! 
Po Tvojih se zapovedih ravnam. 
 
Ljubezen tudi bratov obudila 

je mrtvega, ležečega v temi 
nikoli hvale Ti dovolj ne dam! 
 
Sciret, quae et qualis est 
 
Pravični zmajevali so z glavami 
in ni dostojno zdelo se jim, prav, 
da grešnici Gospod pravico dal 
noge močiti svoje je s solzami. 
 
Ni mar bilo jim, da se novo drami 
življenje v duši, ki jo kes opral 
vse krivde je minile in težav, 
kot opravičeni bili bi – sami. 
 
Zastrto za ljubezen njih oko 
le sodbo in obsodbo je poznalo, 
preziralo trpljenje je žene. 
 
Z usmiljeno dotaknil se roko 
Gospod je njih dolgov, da hvalo dalo 
še njih bi samovšečno Mu srce. 
 
23. 7. DISPONO VOBIS REGNUM 
  
Prepuščam, dragi moji, vam kraljestvo, 
kot Meni ga je dal nebeški Oče; 
kraljujte v njem ljubezni polni vroče, 
ki misli, vse žrtvuje za občestvo. 
 
Nosite skrb in težo za človeštvo: 
služite mu, kot božja milost hoče – 
po njej spolniti vam je vse mogoče 
in od sveta odvrniti prekletstvo. 
 
Sovražniku ustavite čuječi 
v zaupni se predanosti duha 
molitev zle napade prepodi. 
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Ko služite, postali ste – največji, 
v veselje, slavo pojdete Boga: 
postavim čez velike vas stvari! 
 
24. 7. DE EA DE SPINIS UVAS 
D. VII. p. PENT. DE TRIBULIS FICUS 
 
Kako osat naj zoprni rodi  
nam smokve, sladek in dišeči sad? 
Kdo hodil grozdje plemenito brat 
z bodečih bi in trnjevih zeli? 
 
Kako naj duša v suženjstvu strasti 
spolnitev lepih pričakuje nad? 
Kako doseže v Bogu naj zaklad, 
če zaničuje, žali Ga vse dni? 
 
Kako naj videz ovčji spremeni 
človeka, če je – grabežljivi volk? 
V dejanjih se odkriva neprestano. 
 
Kako z zvonkljanjem lepih besedi 
prikrije naj strahotni, grešni molk, 
narave svoje podlost, splošno znano? 
 
25.7. CALICEM MEUM BIBEBITIS (S. 
Georg)  
 
Beseda, blagoslov mu dajem svoj 
V kraljestvu duša delež si želi, 
ki ga Gospod prinesel je na svet, 
in zemskih ne pozna meja ne let, 
temveč se dviga v slavo večnosti. 
 
Uživa ga, kdor za Boga živi, 
Gospodovo oznanja slavo vnet, 
najpolnejšo prinaša vseh besed: 
in se trpljenja čaše ne boji. 
 
Pri vseh rodovih veseli časti 
velike se in tople in iskrene, 
utrjeno gospostvo je Boga. 
 
Sedel bo na prestolu oblasti, 
ko sodba se nad nami razodene, 
veljava bo njegova polna vzšla! 

 
 
26.7. TU SUPER GRESSA ES UNIVERSAS 
(Frank.) 
 
Presegla si na svetu vse žene 
miline polna si in milosti, 
obdajajo največje te časti: 
o mati sveta božja Matere. 
 
Vsi angeli veselo te slave, 
Devica najčistejša v radosti 
spominja tvoje vneme se, skrbi, 
spominja do poslednjega se dne. 
 
Zaklad si našla, dražji kot zato, 
brezmadežno rodila si Gospo, 
ki nam roditi smela je Boga. 
 
Modrost, usmiljenja si na zemljo 
sejala z materinsko nam roko, 
da bi v nebo prišli, kjer si – doma! 
 
26.7. OS SUUM APERUIT SEPIENTIAE 
 
Odprta knjiga tvoje življenje: 
modrosti nas in milosti uči, 
o vdanosti Gospodu govori 
in plemenito teši hrepenenje. 
 
Odprta knjiga tvoje je življenje: 
edinstvene razgrinja nam stvari 
Beseda njihova resnica je, živi – 
prinesla grešnikom je – odrešenje. 
 
Odprta knjiga tvoje je življenje: 
drag biser njim, ki iščejo zvesto 
in vdano in zaupno ga vse dni. 
 
Odprta knjiga tvoje je življenje: 
odprta, kakor sveto je nebo! 
saj o ljubezni božji se glasi! 
 
27.7. DE S. MARIA IN SAB. 
IN SION FIRMATA SUM 
 
Utrjena vrh svetih sem gora, 
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ki s hrepenenjem jim sledi oko, 
ko še priklenjeno je na zemljo, 
premnoga tlači teža ga gorja. 
 
Poznam vse prizadevanja duha, 
da prosto pot bi si utrl v nebo, 
kjer bi svobodno, neovirano 
v bogato luč potapljal se Boga. 
 
Svetilnik čist vrh svetih sem gora: 
prozorna kakor biser dragocen 
upijam luč in sipljem jo na svet. 
 
Vsa polna  milosti, zakladnica 
odprta sem in žaromet ognjem, 
najpolnejšo prinašam vam besed, 
ki ne ugasne vam do konca let. 
 
28.8. DOM VII. p. PENT (S. Joan. B.) 
 
Nereden  oskrbnik in zadolžen  
prihajamo v svetišče, pred oltar – 
(živeli smo po mesu: sebi v kvar), 
ni možno poravnati vseh bremen. 
 
Nov duh poslan nam od Boga, iskren, 
v usmiljenja nam je neskončen dar, 
da posinovljena je vsaka stvar: 
Gospod je, Vsemogočni – Oče njen! 
 
Ponižno ljudstvo rešil je Gospod, 
napravil za otroke ga luči 
in dediče v kraljestva svoje slave. 
 
Prevzetnik je do tal ponižal rod, 
bogati v svetu – praznih so dlani: 
spolnili niso božje dolg postave. 
 
II. 
Spoznanja ogenj v nas, Gospod, prižgi, 
da veličino bi dolga spoznali, 
z iskreno voljo bi ga poravnali: 
postali spet otroci bi luči. 
 
Samo usmiljenje razbremeni – 
da bližnjemu bi ga izkazovali, 
ko v stiski je, bi mu ob strani stali: 

(bogastvo v - posvečenje dozori). 
 
Varljivi mik in suženjstvo stvari 
zgubi se, ko otroštva se zavemo, 
ki k njemu po Očetu smo pozvani. 
 
V nas nova prizadevnost se zbudi, 
ob žrtvah ne pogaja se za ceno – 
bogastvo večno zbiramo – zemljani. 
 
29.7. (S. Georg) 
 
Sprejemam Te, Gospod – in kaj naj dam 
še več in boljšega Ti od darov, 
ki Tvoj mi jih naklanja blagoslov? 
Zadrego vidiš in poveš mi sam. 
 
Premalo je, kar zmorem in imam: 
preskromno vse, kar nudi ti moj krov. 
Premalo dozorelo je sadov, 
ker v duši še premalo te poznam. 
 
Da Tvoji bi prisluhnila besedi, 
ki z njo mi polnil bolj in bolj duha 
da boljši bi izbirala si del. 
 
V kraljestvo Svojih me resnic povedi, 
navdaj me s Svojo milostjo do dna 
in – dom bo moj v bogastvu zacvetel! 
 
 
30.7. DE EA. DOM. QUID FACIAM? 
 
Kaj naj storim? Kako naj poravnam 
svoj dolg in svoje malomarnosti? 
Kako račun naj duša položi? 
Sodnikovo pravičnost le poznam. 
 
Dolžniki so edino, kar imam. 
Če po pravici božji se zgodi, 
premalo mojih vseh bilo bi dni, 
da vrnil bi, kar sem dolžan. 
 
Prekrižal bom račune dosedanje, 
ne bom po mesu živel več za smrt, 
razbil bom lastne suženjstva vezi. 
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Potopil se v globine bom brezdanje 
Očetove ljubezni – raj odprt! 
veselo klical: Oče! – bom vse dni! 
 
30.7. (S. Georg) 
QAUDETE ET EXSULTATE 
 
Radujte, sveti, se in veselite 
zaničevani in preganjani, 
zasramovani, biti, ranjeni, 
veselo Bogu našemu služite! 
 
Gospod, naš Bog, je z vami, ko trpite – 
On sam poguma vam deli, moči, 
da slava se Njegova razglasi: 
zato preizkušnjo sleherno zdržite. 
 
Po Njemu se muke v blagor spremene, 
v plačilo vse zlijo se bolečine 
in v sončno zmagoslavje večnosti. 
 
Naklepi se sovražni razprše, 
krivica vsa osramočena zgine: 
Gospodova desnica jo zdrobi. 
 
2.8. EVANGELIZARE PAUPERIBUS 
 
Ubogim šel oznanjat blagovest, 
kraljestva božjega sem oznanilo, 
Gospodovo izpolnit izročilo, 
ostal nalogi sem Njegovi zvest. 
 
Pomnožil v dušah božjo sem posest, 
pridobil žetve za nebo obilo, 
bogato vseh naporov povračilo, 
ki spremlja v slavo više me od zvezd. 
 
Vesel prvine Bogu daroval 
od svojih pridobljenih sem sadov 
obrnil se je k Njemu grešnik mnog. 
 
V svetišču - božji lesk utrjeval 
v življenju mnogo let sem in rodov, 
sijal kot svetel plamen krog in krog. 
 
2.8. LAETABERIS INFILIIS TUIS 
 

V sinovih svojih se boš veselila, 
Kraljica angelov in njih gospa – 
kraljica, Mati celega sveta, 
med nas si se v svetišče naselila. 
 
Nebesa so Ti radost oznanila, 
da boš spočela Sina božjega: 
Odrešenika, Kralja našega, 
ki Zanj so srca grešnikov prosila. 
 
Zato se vsi, ki grehi nas teže, 
zaupno v tempelj Tvoj zatekamo 
in prosimo za krivdo odpuščanja. 
 
Odprta vrata so od dne do dne: 
usmiljeno nas Tvoje zre oko 
in vse, kar smo prosili, nam naklanja. 
 
3.8. DESIDERIO DESIDERAVI 
 
Srčno sem, bratje, želel jesti z vami 
velikonočni praznični obed – 
in prav zato postavil sem Obred 
skrivnosti svete, da ne boste – sami. 
 
Do konca dni vam lomim Kruh z rokami, 
podob spolnjujem davnih s tem obeh 
in, dasi spremlja ga zastrt pogled, 
življenje novo v vaših dušah drami. 
 
Zapustil več sem vam kot le spomin: 
ostal sem sredi vas resničen, živ – 
za vas živim in se za vas darujem. 
 
Do zadnjih vaših spuščam se nižin, 
za vse, kar je na dnu bom zadostil – 
in vse vas za Očeta posvečujem. 
 
3.8. TRANSITE AD ME OMNES 
 
Srce vas  moje kliče, da prišli 
z zaupanjem bi k meni, brez strahu – 
usmiljenja zajeli in miru, 
ki duša vaša išče ga, želi. 
 
Srce vas moje kliče, da prišli  
bi s Trte brata si svetega Sadu, 
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ki slajši od satovja je, medu – 
kdor Zanj se trudi, nikdar ne greši. 
Srce vas moje kliče, da prišli 
bi v Matere Gospodove objem, 
ker ljubi vas, kot Sina samega. 
 
Srce vas moje kliče, da prišli 
iskat rešitve mnogim bi skrbem 
in varstva pred zvijačami sveta. 
 
31.7. IN NOMINE JESU (S. Caec.) 
 
V imenu Jezusovem vse stvari 
naj sklonijo se in ga počasté – 
in v ognju iz nebes naj zagore, 
kot naš Gospod in Učenik želi. 
 
Poglejte bratje, dvignite oči, 
Zor žetev polja bela se blešče, 
potrebne so nam delavcev roke: 
za božjo čast, zveličanje ljudi! 
 
Usmiljenje, zvestoba spremljata 
apostole Gospodove med svet 
in v Bogu dviga njihova se moč. 
 
In v Bogu borba z zmago se konča, 
utrjen nauk je božji razodet: 
ves svet Gospodovo ime slavi! 
 
1.8. CLAMAVERUNT JUSTI 
 
Pravični kličejo Te, Bog, glasno, 
ko z žrelom levov, z ognjem se bore, 
ko pod ostrino meča krvave 
in v stiskah vseh srčno zmagujejo. 
 
Pravični kličejo Te, Bog, glasno, 
o Tvoji večni slavi govore, 
strme poslušajo jih vsi ljudje: 
zaman je njih preganjanje bilo. 
 
Pravični kličejo Te, Bog, glasno: 
ne skrivajo se plahi po temi, 
ni mar jim farizejskega kvasu. 
 
Pravični kličejo Te Bog, glasno 

ničesar duh se njihov ne boji – 
živijo v Tebi, polni so miru! 
1.8. DOM X. p. PENT (S. Joan. B.) 
 
Prišel sem v tempelj in kraj vrat stojim: 
Moj greh, moj greh – moj preveliki greh! 
Ne upam se ozreti po ljudeh, 
le odpuščanja božjega želim. 
 
Zaupam v Tebe, Bog! – in veselim 
usmiljenja se Tvojega, uteh, 
saj milost v Tvojih našel sem očeh: 
k obljubam tvojim brez spotik hitim. 
  
Mogočnost Tvoja ne pozna meja: 
po tem se kaže, da nam prizanaša 
in s tem, da – polnost nam Darov deli! 
 
Vsakdo bogato prejme svojega 
in v milostih Duha je sreča naša 
in človek le po – milosti živi! 
 
4.8. DOM. IX. p. PENT (S. Joan. B.) 
(Sv. Dominik glej sedaj za 10.8!) 
 
Ne  jokaj, Bog, čeprav – zaslužimo! 
saj Tvoja žalost nam je razodela, 
kam sla nas hudobije je zavela, 
ker obiskanja čas preziramo. 
 
Maliki naše varajo oko 
in vodijo v obsodbe vredna dela, 
ki kazen jih in smrt bo dohitela: 
ostal na kamnu kamen več ne bo. 
 
Kar Ti želiš, Gospod, naj prosimo: 
da iz svetišča duše vse izgnali, 
kar žali Tebe, s Tvojo bi močjo! 
 
In daj, da v Tebi večno bi ostali, 
ker Tvoje smemo uživati Telo 
in s Tvojo smo Krvjo se okrepčali! 
 
5.8. AUXILIATRIX CHRIST. 
SALVE, SANCTA GENETRIX 
 
Ustvarjena pred vsemi sem vekovi. 
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Zamisel sem in večne žar Modrosti, 
da svet pomagam dvigniti k svetosti, 
ko zemski jo zapravijo sinovi. 
 
Zato utrjena sem med rodovi, 
ki moje željni, žejni so sladkosti, 
poslušajo Besedo v vsej krotkosti: 
porajajo Jo v vnemi vedno novi. 
 
Skrbno nad Njo bedijo, kot sem jaz  
in nosijo Jo k bratom z vso toplino, 
kot Sin jo moj zbuditi je želel. 
 
Oživlja jih, krepi Njegov obraz, 
Z njegovo se posvečajo bližino: 
Pomoč jim je nebeško razodela. 

(na soncu za pokopališčem 
na Brezjah od 14-15) 

 
6.8. NON DOCTAS FABULAS SECUTI 
 
Izmišljenih se nismo oprijeli 
pripovedi in praznih besedi: 
resničen Bog je naš, ki govori, 
besedo vsako bomo Mu verjeli! 
 
Luči so sončne bliski razodeli, 
da sonce Sam prižgal je njega dni 
in da samo v Njegovo čast gori: 
ugasnili ne bodo, ne zbledeli. 
 
In nad belino svežega snega 
blešči resnice božje razodetje, 
da svetla jemlje smrtnim vid očem. 
 
In nad belino svežega snega 
blešči resnice božje razodetje, 
da svetla jemlje smrtnim vid očem. 
 
Predobro nam v bližini je Boga – 
trenutek – kot neskončnost srečnih let je: 
Odkril je Oče – Sina nam ljudem! 
 
7.8. NON SERUNT NEQVE METUNT 
(Bordeaux, S. Croix) 
 
Ne seje drobna ptička, ne skrbi, 

kako in kaj rodilo bo polje – 
vendar vsa polja jo sveta žive, 
zelo vesela Stvarnika slavi. 
 
V kraljevskem krasu lilija blešči, 
ne predejo ne tkejo nje sestre, 
vendar še Salamona zatemne, 
nebeški Oče jim sijaj deli. 
 
Zakaj bojiš se duša in trpiš? 
Zakaj se mučiš, v boje razdvojena? 
Prestrezi sonce v čašo in ga pij! 
 
Gospodu dihaš svojemu, živiš 
po Njem obilno si obogatena: 
velikodušno nad Teboj bedi. 
 
8.8. SALUTEM MENTIS ET CORPORIS 
LOURDES 
 
Privrela mi je pesem iz srca – 
Gospoda svojega poveličujem, 
obiska se Njegovega radujem 
in vrelcev božjega usmiljenja. 
 
Brezmadežna pozdravljam Te, Gospa, 
telo in dušo – vse Ti posvečujem 
in z milostjo se Tvojo nasičujem, 
o veličastno Znamenje z neba! 
 
In uro vsako angelski pozdrav 
ponavlja pesem vsega Ti sveta: 
Marija, Ave, v veke: Ave, Ave! 
 
V rešenje nam je Oče Te poslal, 
po Tebi – vam je bol ozdravljena: 
ne nehajo ti usta peti: slave – 
 
9.8. DISPERSIT, DEDIT PADPERI BUS 
(Bordeaux, S. Croix) 
 
Razdelil, dal je vbogajme imetje – 
ubožci so bogastvo za nebo, 
le oni vežejo ga na zemljo  
izpolnil je ljubezni razodetje. 
 
Po stezi za Gospodo9m bral je cvetje, 
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trpljenja v času ni mu mar bilo, 
še več za dušo dal bi, dal – zvesto! 
veselo žrtvoval je mladoletje. 
Kako ognjenih bi se bal plamenov, 
silnejši v srcu ogenj je gorel 
pogasil v Bogu je sovraštvo zlo. 
 
Raztrgal mrežo zlobnih je namenov, 
ljubezen Kristusovo razodel 
in z ognjem božjim razsvetlil temo. 
 
10.8. IN OMNIBUS SUFFICIENTIAM 
HABENTES (Tours, chatedrale) 
 
Dovolj imamo vsega in v vsem – 
obilno daje nam Gospod, deli, 
da moremo dajati tudi mi, 
dajati dar obilen vsem ljudem. 
 
Nebo je dalo našim moč kalem, 
da vsako zrno v zemlji se množi 
in sad stoteren v smrti obrodi, 
živi v bogati žetvi poznim dnem. 
 
Življenje ne zgubi se, ne uniči: 
z Gospodom in po njem se nadaljuje 
in slava se Njegova razodeva. 
 
Trpljenja ogenj ga ne izmaliči: 
zmaguje v tem, ko zgublja in žrtvuje, 
ljubezen Kristusova v njem odseva. 
 
4.8. LUCERNAE ARDENTES (S. Joan. B.) 
 
Svetilke v vaših so rokah prižgane, 
glasniki neustrašeni resnice, 
branilci vere čiste in pravice, 
ki zmagoslavna vekomaj ostane. 
 
Krog sebe razsvetljujete pogane, 
odkrivate jim Kristusovo lice, 
življenja božjega gojite klice: 
vihar, nasprotovanje vas ne gane. 
 
Vaš duh kot lilija cvete in raste, 
usmiljenje gospodovo je z vami, 
zvestoba božja dviga vas, krepi – 

 
Pripravljate nam božji Kruh in daste, 
očetje blagi ste družini dani, 
ki vam zaupa, radostno sledi! 
 
11.8. OCULIS INSIPIENTIUM (Paris) 
 
Nespametnim bi zdelo se očem, 
da mučena telesa so umrla, 
da noč se jim na veke je odprla, 
ne vzide sonce njihovim več dnem. 
 
Podlegli grešni lastnim so lažem: 
pravičnih srca so Boga uzrla, 
ki Vanj vse svoje upe so uprla, 
njih zmaga se oznanja vam ljudem. 
 
Gospod je svojim zvestim moč, rešitev – 
Kako naj jezik naš o Njem molči? 
Veselo Ga priznava in slavi! 
 
Življenja vsa velja Mu posvetitev: 
zato prizna ga bog pred angeli, 
ko so trenutki bolečin prešli – 
 
12.8. NON SEIPSUM COMMENDAT 
(Parisii) 
 
Ne hvalim sama se, ne povišujem, 
Gospod je, ki me v hvalo je izbral, 
z bogato je lepoto me obdal, 
da čast glasno Njegovo oznanjujem. 
 
Pravico božjo ljubim, izpričujem – 
z veseljem me zato je okrepčal 
nebeški Ženin, ki me obiskal 
bo kmalu, ker Ga budna pričakujem. 
 
Odprta vrata vidim pred seboj: 
pripravljena je sveta ženitnina 
svetlo moj plamen ji v pozdrav gori. 
 
Ko pojdem, Kralj, Odrešenik, s Teboj, 
poslednja moja se zgubi temina 
in v večen dan pri Tebi zažari. 
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13.8. MELIOREM ET MANENTEM 
SUBSTANTIAN (Basel) 
 
Posest imamo boljšo, neminljivo – 
nihče ne more je ukrasti, vzeti: 
in če začasno moramo trpeti, 
izgubljamo le srečo – goljufivo! 
 
Obljubo Bog nam daje tolažljivo, 
da kmalu po deželi živih sveti 
kraljestvo božje bomo smeli zreti, 
ki vrabčka še ohranja ljubeznivo. 
 
V Njegovih naše duše so rokah – 
kdo mogel bi za las nam škodovati?! 
Samo koristi nam sovražni srd. 
 
Premagala je božja milost strah, 
njegovo ničnost dala nam spoznati: 
pozdravljamo te, vhod v Življenje, smrt! 
 
14.8.  TOTUS NON CAPIT ORBIS (Bled) 
 
Ne more svet obseči Stvarnika, 
ker res samo – Njegove so stvari 
n v Njemu le vsaka diha in živi – 
obsegla Ti si in – rodila Ga! 
 
Beseda v Tebi učlovečila 
se je in prebudila svoje dni, 
kot Mati si Jo smela hraniti, 
prijetno bivališče Ji bila. 
 
Nebesom v svetu nudila si stvar, 
zato ob koncu se odpirajo 
poti v vseh blaženih Ti domovanje. 
 
Na vekomaj si tempelj blagrovan, 
ljudje Ti hvalo, angeli pojo: 
najlepše ti uresničuješ – sanje! 
 
15.8. SIGNUM MAGNUM MARIA 
AUXILIUM CHRISTIANORUM 
 
Veliko si na nebu Znamenje, 

Kraljica angelov in njih Gospa – 
kraljevsko si se dvignila s sveta: 
sovražne strla si okove, zle. 
 
Pred Tabo sence smrti se gube, 
življenje Tvoje konca ne pozna: 
telo in duša v slavo sta neba 
se dvignila nad zbore blažene. 
 
ti upanje si ljudstva svojega, 
veselje si njegovo, slava, čast – 
za Tebe naše duše hrepene. 
 
S Teboj poveličujemo Boga, 
ki toliko Ti dal je moč, oblast, 
s Teboj raduje naše se srce. 
 
16.8. GENERATIO RECTORUM 
BENEDICETUR 
 
Vrste rodovi se, izginjajo. 
Spomin pravičnih vekomaj živi, 
slabotnih se kot senca izgubi – 
nikomur še plačilo ni odšlo! 
 
Očeta s slavo venčalo nebo 
za vso je vdanost posvečenih dni: 
ljubezen mu vrnila in skrbi, 
ki svojim jih je daroval zvesto. 
 
Nihče kot oče blažene device 
zakladov ni v življenju si nabral: 
brezmadežni nam daroval je Cvet! 
 
Častitljivo in vedno jasno lice 
na zarod zre Marijin in višav 
in varuje ga v dolgo vrsto let. 
 
17.8. INVENERIT VIGILANTES 
 
Čuječe nas je našel naš Gospod, 
pripravljene, s svetilko mi v rokah – 
izgube, niti smrti ni nas strah: 
varljivih smo se varovali zmot. 
 
Prejemali dražje od zlata dobrot: 
prejeli – kar prosili smo v željah – 
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ostali zvesti smo na vseh stezah, 
ni zmedla se v skušnjavah naša pot. 
Gorečo luč nosili smo med svet, 
prižigali smo božjo plamenico 
in jezik naš oznanjal je modrost. 
 
Do poznih naš spomin ostane let, 
trudili smo za večno se resnico, 
ohranjala nas njena je svetost. 
 
18.8. DOM. XI. p. PENT 
 
Bili smo gluhi in – molčali smo. 
In nismo vedeli za blagoslov 
in ne, kako Gospod je dober, zvest, 
dokler nas ni ozdravil čudežno. 
 
Dobrotno naše je odprl uho 
odprl besede milost in posest, 
razvezal nemega jezika vez: 
presega, Večni, vse – kar prosimo. 
 
Na smrt in odpuščanje in Vstajenje 
spominja nas Gospod – Odrešenik 
in živ se duši naši prikazuje. 
 
Če vest boji se, najde odpuščenje 
še preganjavec je postal: glasnik! 
Boga vesoljni svet poveličuje. 
 
19.8. LUCERNAE ARDENTES (Sveta Gora) 
 
Srca je božjega neugasni žar 
služabniku razvnel zvesto srce – 
odkril ljubezni svoje mu želje, 
da človek bi se Mu posvetil v dar. 
 
Ljubezni Materine čist oltar, 
ki skrunijo ga grehi, žalosti, 
naj spokorjeni počasti ljudje 
in osvoji njegov nas čar. 
 
Ljubezen sveta – ena sama Luč – 
najtišje razsvetljuje v nas globine, 
da vedno smo – Gospod! – pripravljeni. 
 
Ljubezen – sreče, blaženosti ključ 

mogočen je, sijaj njen ne izgine: 
nebo polaga v naša ga dlani – 
 
20.8. APERUIT OSSUUM IN ORATIONE 
 
Premila spomni se na to, Devica, 
da še nikdar ni slišati bilo, 
da Tvoje kdaj preslišalo uho 
zemljanov vdane prošnje bi, Kraljica. 
 
Luč upanja prižiga nam desnica 
dobrote Tvoje, kadar jokamo 
ozdravlja bolno, ranjeno zemljo 
in daje, da izide se – pravica! 
 
Zaupanje na Tebe nam modrost 
postala je življenje in vodilo 
po Tebi vse lahko izpolnimo. 
 
K besedi božji – Ti si trden most, 
ljubezni božje – sveto oznanilo: 
otroško ti duha izročamo. 
 
21.8. IN VIA PEREECTIONIS (S. Georg) 
 
Na pot popolnosti si naravnal, 
Gospod, stopnje mojega življenja – 
odkril zaklad, ki vreden je stremljenja: 
da ga dosežem, si moči mi dal. 
 
K ubogim si, ponižnim me poslal 
in pod bremeni upognjenim trpljenja, 
da z darom Tvojega jih usmiljenja 
obisk je moj dobrotno pokrepčal. 
 
Ljubezni Tvoje v njih sem dar odkrila, 
da v radosti zapelo je srce: 
čutila moč sem tvoje milosti. 
 
Kraljestvo v njih sem Zate osvojila, 
vzljubili so po meni Te ljudje: 
zaklad ljubezni še oni v Tebi so našli! 
 
22.8. DIGNUM HABITACULUM (S. Georg)  
 
Srce je Tvoje Mati, 
dostojno, vredno Svetega Duha: 
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nedolžno, čisto in brez madeža, 
prepolno milosti in njih žarišče. 
Zato na vekomaj pribežališče 
rodu je grešnega in padlega, 
ki z novim spet nas upanjem navda: 
otrokom zbeganim je – zavetišče – 
 
Na Tvoje, Mati, skrivamo Srce 
obreza objokan, v boli razoran, 
poznaš trpljenje naše, čutiš ga. 
 
Pri Tebi žalosti se umire 
in v novo zarjo zablesti se dan: 
v ljubezni Materini smo – doma. 
 
22.8. SECUNDUM COR TUUM 
 
Iskali dolgo v svetu in zaman 
ljubezen toplo smo, odpuščajočo, 
rokó iskali, mehko božajočo, 
v viharjih varen in mogočen stan. 
 
Zagledali smo Mater, polno ran, 
ljubezen Njeno smo uzrli vročo, 
ki k sebi vabi deco jokajočo 
in proti zlu roko iztega v bran. 
 
Zaupno vsi smo se zatekli k Njej, 
da skozi zmede nam pokaže pot 
in Njena nas ljubezen okrepi. 
 
In milost našli smo, ki nima mej: 
morje izliva se iz nje dobrot – 
da moremo osrečevati tudi mi! 
 
22.8. ECCE, FILIUS TUUS 
 
Z Gospodom svet na križ pribit ječi – 
Ko gleda ju, trpi z obema: Mati – 
Kako želi obema pomagati: 
usmiljenje ji iz Srca kipi. 
 
Za veke Sin ljubezen posveti 
in novega ji sina sklene dati, 
da mogla mu jo bo izkazovati, 
dokler na nebu sonce ne zbledi. 
 

Kako nam v Srcu Tvojem je lahko, 
o čista, o brezmadežna Gospa! 
Hvaležno duša naša te slavi. 
 
Ti vso si blagoslovila zemljo, 
nevarno želo skrhala si zla: 
zaupa svet Ti, kot otrok – sledi. 
 
23. 8. ESURIMUS ET SITIMUS 
 
Po svetu lačni, žejni hodimo. 
Gospodove pogrešamo pravice: 
da bi sklonila se nad bedno lice, 
Ga prosimo, svoj trud zastavljamo. 
 
Ničesar zase ne pogrešamo, 
dokaz veselo uživamo resnice, 
da vbogajme iz naše je desnice 
zaklad, stotero vrnjen za nebo! 
 
Nespametni in v ogledovanje sveta 
prinašamo obilen blagoslov: 
želje se naše – izpolnjujejo. 
 
Skrbi  in bol prepuščamo – Očetu: 
da k Njemu skoraj bi prišli, domov, 
Ga prosimo in pričakujemo. 
 
24.8. VIRTUS DE ILLO EXIBAT 
 
Izhaja, Bog, iz Tebe silna moč: 
z molitvijo apostole izbira, 
pošilja v svet, pri delu jih podpira 
in v skrbi zanje vso žrtvuješ noč. 
 
Darov edinstveno deliš pomoč, 
da vžiga se kot sonce, širi vera, 
nobena je ne zadrži ovira: 
v služabnikih si svojih sam navzoč. 
 
Za kneze jih po zemlji vsej postavljaš, 
spominjajo se tvojega imena: 
slavijo, molijo Te narodi. 
 
Bolezni naše, greh – po njih ozdravljaš, 
življenja težka lajšaš nam bremena: 
hvaležno duša njih spomin časti. 
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4. zvezek 
 

25. 8. – 30. 9. 1963 

 
25.8. DOM. XII. p. PENT 
 
Zaupanje nas na Boga krepi: 
le On nam daje, da Mu služimo 
Kako v sijaju službe rastemo – 
duha v nas sveti ogenj plameni. 
 
Oživlja nas, nam daje milosti, 
da brez spotike izpolnjujemo 
zapoved prvo, najbolj vzvišeno: 
Boga ljubiti, v Bogu vse ljudi! 
 
Oživlja same in oživlja svet 
ljubezni žar in plemeniti svit – 
veselje olje v dušo nam rosi. 
 
Hitimo preko mrtvih črk, besed: 
dejanj bogat prinašamo izid – 
odličen, božji sad – pravičnosti. 
 
25. 8. DOM. XII. p. P – PLAGIS IMPOSITIS 
ABIERUNT 
 
Zadali so, Gospod, Ti strašnih ran: 
pogazili so Tvoje razodetje, 
in v Kali udušili so spočetje 
pobožnih, kot jih ti želiš, dejanj. 
 
Hodili mimo sleherni smo dan: 
po črki smo ravnali, kot očetje – 
prezirali Duha smo mladoletje, 
ki iz: Ljubezni Tvoje je poslan – 
 
Kdaj naše se bo zganilo srce? 
Kdaj ti iskrenega sočutja olje 
nalili bomo v Rane krvaveče? 
 
Privrele iz oči so nam solze – 
vsaj zdaj v izpolnjevanju Tvoje volje 
objamemo morda Telo trpeče. 
 

 
 
25. 8. OMNIUM POTENTIOR EST 
SAPIENTIA 
 
Mogočnejša modrost je kakor vse: 
lahko orožja preglasi žvenket, 
v največji je sovražnikom trepet – 
kar je samo posvetnega, prezre. 
 
Le v Kralja kraljev svoj pogled upre, 
Njegov samo spolnjuje blagi svet, 
molitve Mu daruje svet šepet: 
bogastvo silno ji v naročje vre. 
 
Prejeti dar stotero pomnoži, 
kraljestvo si osvaja brez meja, 
najvišjega Gospoda uživa čast. 
 
Raduje se in – radosti deli, 
vodnica je rodu človeškega: 
vsa lahka, sladka njena je oblast. 
 
 
26.8. DEDI VERBA IN ORE TUO 
 
Besede sem na usta ti položil, 
resnico Mojo jezik oznanjuje, 
dejanja Moje volje izvršuje: 
lahko postavo širil bi in ožil. 
 
Opravičuje ljudstva in jih toži, 
Gospoda izpričuje, 
kot Skala zlim sovražnikom kljubuje: 
pravice božje sonce v svetu kroži. 
 
Z ljubeznijo mu čredo izročeno 
in, ne da bi iskal dobička, pase: 
v ljubezni vsej je svoji čredi vzor. 
 
Želi, da zbral bi, kar je razkropljeno, 
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razsvetlil naše in bodoče čase – 
noben za to pretežek ni napor! 
27.8. ME SUSCIPIT 
 
Sprejel sem Tebe samega, Gospod – 
v podobi tisočeri in vsakdanji, 
ki skrivala je Tvoj sijaj brezdanji – 
ko si Otroka mi poslal na pot. 
 
Nedolžen – je iztrgal me iz zmot, 
prezirati učil me lesk zunanji, 
ljubezni le predati se notranji, 
najmanjše veseliti se dobrot. 
 
Želim in trudim sleherni se dan, 
da v tvojih bi najmanjših Te pozdravil, 
po njih – Ti svoje daroval srce. 
 
Moj trud in hrepenenje ni zaman: 
z iskrenostjo otrok sem te proslavil, 
prvencev blagoslovljenih zemlje! 
 
28.8. CONSUETAE MISERICORDIAE 
EFFECTUM 
 
Usmiljenja se božja moč razliva, 
z višine na otroke – grešnike – 
dolgove in slabosti jim prezre 
in s svojo jih ljubeznijo pokriva. 
 
Popolnost neizčrpna použiva, 
kar iz človeške se rodi teme: 
v krepost spreminja padce najbolj zle, 
da – grešnike Gospodu pridobiva. 
 
Zakaj nemirno je srce človeško 
in pada, polno bolečin, in išče, 
dokler boga ne najde, v Njem počiva. 
 
Odslej razliva samo luč nebeško, 
resnice in ljubezni je žarišče 
in Luč za vse vekove jasna, živa! 
 
29.8. NON PRAEVALEBUNT 
 
Zadosti je krvi, trpljenja – dosti! 
Pojedina se kruta v smrt spreminja, 

tema, ki več ne mine, jo zagrinja: 
podlegli kralj so in njegovi gosti. 
 
Zadosti je krvi, trpljenja – dosti! 
Poslednja senca za Glasnika zginja, 
služabnika se zvestega spominja 
Gospod v deželi večno sončni, prosti. 
 
Zadosti je krvi, trpljenja – dosti! 
Beseda je hudobna onemela, 
udušil jo  naročaj je pekla – 
 
Radosti je krvi, trpljenja – dosti! 
Nebo in zemlja slavo bosta pela 
Glasniku zvestega duha, srca – 
 
30.8. CAELESTIS GRATIAE RORE 
PRAEVENTA 
 
Kot rosa spušča milost se z neba 
in roži cvet poji in ga nahrani, 
pred sušo puste zemlje ga obrani, 
ves je vonja poln prijetnega. 
 
V devištvu čistem nedotaknjena 
oblasti nedolžna duša med pogani, 
v daritvi Bogu služi neprestani, 
vsak hip slediti Mu pripravljena. 
 
Svetilka je, v božji čast prižgana, 
ljubezni in  pravice kaži pot: 
vesela je njen delež ženitnina. 
 
Vse z zlatom je iz večnosti pretkana, 
žarišče je Gospodovih dobrot 
in k Njemu vabi sila nje spomina. 
 
31.8. PECCATORUM VINCULIS ABSOLUTI 
 
Odreši grešnik nas, Gospod, vezi, 
iztrgaj nas iz zank prekla usodnih, 
da mogli bomo spet na pot svobodnih, 
ki v radost, k Tebi samemu drži. 
 
Zlato, srebro – zares svoj mir gubi – 
Trpljenje vliva upanje prihodnost 
dobrim v duha služabnikov, sposobnih, 
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da uresničijo dih milosti. 
 
Gospod določa čase, ure – dni, 
ko nas Njegov prihod bo, Mir – pozval: 
smo li dovolj za to pripravljeni? 
 
Obilno, tisočero bo dajal, 
če smo pričakovali Ga zvesti – 
v veselju božjem duh bo svatoval! 
 
1.9. DOM. XIII. p. PENT 
 
Povzdignili smo glas in zaprosili 
v globoki stiski in ponižani, 
vsi polni gnusnih gob, izobčeni: 
Usmili, Učenik, se nas – Usmili! 
 
Glej, nismo se v zaupanju zmotili – 
postali čisti smo – ozdravljeni – 
v življenju bomo polno, močno šli – 
Prevzeti smo – zahvalo pozabili – 
 
Gospod življenja žalostno ozira 
za dušami se, ki jim ni več mar, 
kaj vse -  ljubezen zanjo je storila. 
 
Kdaj odgovarjala zahvale mera 
bo Tebi, Učenik naš, Gospodar – 
kdaj se bo polna k Tebi obrnila?! 
 
2.9. OMNI HABENTI DABITUR 
 
Zaklade dal gospod zemlje, zlata 
v obilni meri je v naročje moje: 
podaril mi je mir, odvrnil boje – 
po veri svetla luč je ljudstva vzšla. 
 
Poganstva se je umaknila tema, 
porabil sem, Gospod, darove Tvoje, 
pridobil sem za Tebe mnoge roje: 
za ude jih kraljestva božjega. 
 
V neštetih dušah moja obrodila 
je skrb za tebe nove Ti zaklade, 
dal prizadevanju si blagoslov. 
 
do konca dni molitev bo prosila, 

da varoval sinov bi vrste mlade, 
Kralj vesolstva in Vladar vekov! 
3.9. PARAS MIHI MENSAM 
CALIX MEUS UBERRIMUS EST 
 
Pogrinjaš mizo Bog, mi vse sladkosti 
deliš mi Kruh, ki Tvoje  je Telo, 
in kelih polniš z Rešnjo mi Krvjo, 
deležen biti Tvojih smem skrivnosti. 
 
Spremenil moje težke si dolžnosti 
v – ljubezni  opravilo presladko, 
dal milosti mi mero zvrhano, 
da smem učiti, me učiš – modrosti. 
 
V ljubezni klicati smem Tvojo čredo, 
ne k sebi – k Tebi hočem jo voditi, 
le zanjo trudim vselej se zvesto. 
 
Oznanjam tebe, božjo ji Besedo, 
z močjo jo hočem Tvojo utrditi – 
in v budnosti od nje odvračam zla. 
 
3.9. EXTULI ELECTUM DE POPULO 
OLEO SANCTO MEO UNXI EUM 
 
Povzdignil svojega izvoljenca 
iz ljudstva sem, za Sebe ga odbral 
Z darovi in s častjo sem ga obdal, 
da bo namestnik mi na kraj sveta. 
 
S svetosti oljem ga mazilila 
je roka moja, s polnostjo z višav 
kar mu naročim, bo izpolnjeval: 
ovce bo moje pasel – jagnjeta. 
 
Najmanjše klical k Meni bo, otroke, 
strahu jih vneto božjega učil, 
očetovsko v naročje vodil moje. 
 
V moje jih nekoč sprejel je roke: 
ob koncu jih bo meni izročil, 
pokazal dela mi sadove svoje. 
 
4.9. DE EA, XIII. p.PE:  
FIDEI, SPEI, CARITATIS AUGMENTUM 
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Pomnoži, prosimo, Gospod, v nas – VERO 
in spomni se obljube, ljudstvu dane, 
da dedič Tvoj in delež Tvoj postane. 
odpusti nam, če smo prišli v zamero. 
 
Pomnoži Upanja obilno mero, 
skrbi, dobrote Tvoje neprestane 
obilje naj omahujoče gane, 
z zvestobo vsako preneso oviro. 
 
Pomnoži v nas Ljubezni dar iskrene, 
ki se Ti vdano bo zahvaljevala 
za vse, kar daje vam ljubezen Tvoja. 
 
Zapovedi naj Tvojih se oklene 
kako lahko jih bo spolnjevala! 
in v Tebi veselila se pokoja. 
 
5.9. LUCRATUS EST ALIA QUINQUE 
(prvi četrtek, začetek šol. leta!) 
 
Veliki so Gospodovi darovi, 
nihče ne  mogel bi brez njih živeti 
in, kar začenja, mora mu uspeti, 
zoreli bodo dela mu sadovi. 
 
Gospod obilno delo blagoslov, 
v ljubezni vrača darežljivi, sveti; 
stotero pomnoženo sme prejeti, 
kdor trudi zanj zvesto se nad sinovi. 
 
Postavljen čez velike bo reči, 
med ljudstvom svojim bo užival rast, 
gospod ga je pred kralji poveličal. 
 
V očeh je božjih našel milosti, 
pred svetom vsem zato uživa čast, 
usmiljenje mu božje bo izpričal. 
 
6. 9. SUPEREMINENTEM SCIENTIAE 
CARITATEM 
 
Kako človeška misel naj obveze, 
in znanost omejena naj izmeri, 
izkustvo enostransko naj preveri, 
beseda nebogljena naj poveže, 
 

kar času in prostoru ne podleže, 
kar le slutiti je mogoče v vezi, 
kar ljubezni razodeva se v meri, 
ki z njo po Bogu svojem – stvar poseže. 
 
Ljubezen le – ljubezni se odkriva, 
dojeti ogenj dano je v plamenih, 
ki bitje naše v njem je zagorelo 
 
in duša naša v njem se použiva, 
vsa posvečena po SRCA namenih, 
ki se iz nujnosti je – majhnim razodelo. 
 
7.9. OMNIS SPES VITAE 
QUASI VITIS FRUCTIFICAVI 
 
Kot rodovitna trta daje sad, 
ki nam srce razveseli, oko, 
Srce brezmadežno je na zemljo 
prineslo srečo in spolnitev nad. 
 
Življenja božjega les svež in mlad, 
poganja neprestano in zvesto, 
sokovi milosti iz  njega vro: po njem teko, 
rešitev so trpečim in zaklad. 
 
Dovolj ga je za nešteto je mladik, 
za Trte blagoslovljen naraščaj: 
brezskrbna v Materi je naša rast. 
 
Kdo trgal povezavo bi in stik, 
ki v silni moči zagotavlja raj – 
in kdo ne bil bi – Materina last?! 
 
8.9. FRUCTUS SPIRITUS 
 
Obilni Svetega Duha sadovi 
so v dušah, Njemu vdanih, dozoreli: 
ljubezen, mir, dobroto vsi veseli 
uživajo očetje in sinovi. 
 
V življenje naše sipljejo darovi 
se božji neprestano da odeli 
v sijaj bi lepši se, bolj beli 
po polju se zagrinjajo cvetovi. 
 
Čemu razjedale bi nas skrbi, 
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kako ustregli željam bi mesa, 
saj ve naš Oče, česa rabimo! 
Kraljestvo Božje iščemo vse dni, 
pravici božji naš napor velja – 
ostalo nam je vse – navrženo. 
 
8.9. DELICIAE ESSE CUM FILIIS HOMINUM 
 
Veselje da s človeškimi otroki 
prebivaš in se sredi n jih mudiš, 
da veseliš se z njimi in trpiš, 
da najdejo moči ob Tvoji roki. 
 
Te je nagnilo, da v duha široki 
pripravljenosti tud k nam želiš, 
da z Rojstvom nas, Devica, prerodiš: 
vsi odrešenja so Ti znani vzroki. 
 
Za rodom rod, Gospa, razveseljuješ, 
prinašaš vedno bliže nam Sinu, 
iz Tebe vzhaja – Sonce nam pravice. 
 
S pojavo svojo pot nam razsvetljuješ, 
nenehno nam naslanjaš rast miru 
zagotovila zmago si – resnice. 
 
7.9. MEMOR ESTO 
 
Spominjaj se, da naš Gospod je – vstal! 
Nikdar Njegove ne pozabi zmage – 
spričuj pogumno jo do zadnje srage, 
ko boš ljudem jo vzet oznanjeval. 
 
Zakaj sovražnik bi ljudi se bal? 
S skrbjo očetovsko vse svoje drage 
naš Bog ohranja, spremlja jih čez prage 
življenja, kjer jih bo s častjo obdal. 
 
Kot je Gospodovo življenje skrito 
bilo pred zaslepljenimi očmi, 
pa zmagoslavno svetu se spričuje, 
 
postalo tudi naše bo očito 
pred angeli ob koncu naših dni –  
Gospod je zvest in zvesto povračuje. 
 
 

 
 
9.9. DE EA: XIV.p.Pe: 
BONUM EST CONFIDERE 
 
Je naš Gospod sladak in poln dobrote, 
pozornosti do nas je in skrbi: 
nobene še pozabil ni stvari, 
prezrl ne ene ni doslej sirote. 
 
Da ne zapletli bi se v kvarne zmote, 
po duhu le živeti nas uči, 
prezirat, kar si meso želi 
sijala duša v žaru bo lepote. 
 
Gospod – le Tebe iščemo povsod: 
poslani angel Tvoj, je vedno z nami 
in vodi v Tvoje nas ljubezni dvore. 
 
En dan pri Tebi – boljši kot drugod  
so tisoči, ki hodimo jih – sami – 
Pravice Tvoje iščemo šotore. 
 
10. 9. NOLITE TIMERE 
 
Ne bojte, čredica se Moja mala, 
ker tolike zaklade sem izročil 
življenju vašemu – in vas odločil, 
da skrb jim vaša bo gospodovala. 
 
Veselo razdelila jih, prodala  
brez žalosti se duh od njih bo ločil, 
kot zgled sem dal vam in naročil 
da bo trpečim vbogajme dajala. 
 
V nebesih si bo zbirala zaklad 
ne more z njim se meriti minljivo, 
tako zelo njega presega mere. 
 
Ne  škodijo nam rja, molj in tat, 
ne vzame nam ga upanje varljivo 
le sluti ga življenje, polno vere. 
 
11.9. JUXTA EST DOMINUS 
 
Gospod je blizu tistim, ki – trpijo: 
podpira  jih in daje jim moči, 
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vsa zloba ljudi jim ne škoduje  
pravice se in zmage veselijo. 
Zaupanja nikoli ne zgubijo  
izvoljene Gospodove stvari, 
po svetu vsem se slava njih glasi, 
pri Bogu delež neminljiv dobijo. 
 
Le malo, malo, kratek, bežen hip, 
ki je izginil, preden se začne, 
dotakne se nadih jih bolečin. 
 
Ne bo zastal ljubezni njih utrip, 
ne ugasi nasilje je – ne stre: 
z višin jo blagoslavlja – božji Sin. 
 
12.9. IN GENERATIONES SAECULORUM 
 
Odkar Te angel je z neba pozdravil, 
deviška Mati, angelov Gospa, 
utihnila ni hvala, ne prešla  
vsak jezik je po svoje Te pozdravil. 
 
Usmilil se nas je Tvoj Sin – ozdravil 
vse rane, bolečine je sveta, 
utrdil moč kraljestva božjega: 
z Očetom spet je grešno ljudstvo spravil. 
 
Ime je Materino nam sladkost – 
ljubezen lepa, sveto upanje, 
v skušnjavah in težavah – svetla pot. 
 
V nemiru razdvojenosti – modrost, 
v omahovanju  moč, ki nas podpre 
v minljivosti valovih – varen brod. 
 
13.9. DE EA. XIV. p. PENT 
QUAERITE PRIMUM 
 
Kraljestvo božje, bratje, iščite! 
Z vso dušo, srcem, polnim hrepenenjem – 
zavajati ne dajte se teženjem, 
ki proti duhu v mesu se bore. 
 
Strasti varljive naj vas ne slepe: 
ustavite se z močnim jim hotenjem, 
Gospodu z zvestim služim stremljenjem, 
duha sadovi naj se vam rode. 

 
Prisrčno kakor lilija polja 
življenje vaše se zavije v kras, 
da kralju lesk pred njim se izgubi. 
 
Veselo, kakor ptice so neba, 
Očeta dobrega slavil bo glas, 
ki vse ohranja stvarstvo in živi. 
 
 
14.9. GLORIARI OPORTET 
 
Hvaliti moramo se, bratje, vsi – 
hvaliti s križem našega Gospoda: 
v njem našega življenja je usoda, 
po njem smo – vstali, v njem smo – rešeni. 
 
Ko z njim smo v službi se izničili, 
se slave napolnila je posoda, 
dosegli čast izvoljenega roda, 
življenje polno smo luči, časti! 
 
Z Gospodom smo povzdignjeni z zemlje, 
premagali smo težo in temo, 
iztrgal s smrtjo nas iz zank je – smrti. 
 
Zaman sovražniki odslej groze, 
na neizčrpno moč Gospodovo 
in zmagoslavno smo trdno oprti. 
 
15.9. DOM. XV. p. PENT 
MISERATIO CONTINUA 
 
Usmiljenje nenehno očiščuje 
Gospodovo nam duše in telo 
in opominja nas, da ne zašlo 
stremljenje bi, ki – slave pričakuje. 
 
Z zvestobo nas v trpljenje obiskuje, 
z mogočno zaustavi smrt roko, 
stvarem življenje vrne milostno 
in z lastnim nas Telesom nasičuje. 
 
Mladenič, vstani! – kliče dan na dan, 
da ne sejali v svoje bi meso 
in želi v smrti delež – pogubljenje. 
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V duha sejati človek je pozvan, 
zagotoviti v žetev si – nebo 
in v njem radost uživati – Življenje! 
 
15.9. STABANT JUXTA CRVCEM 
 
Pod križem stalo nekaj je žena – 
ob Materi in Sinu je ostalo, 
da bi s sočutjem svojim Ju krepčalo, 
podprlo pod bremenom Ju gorja. 
 
Zakaj, zakaj ostala si, Gospa, 
zakaj srce se boli je predalo, 
zakaj ni umaknilo se, zbežalo, 
da roganju umakne se sveta? 
 
Odpusti! – s Sinom tiho je prosila, 
odpusti krivdo jim krvi prelite. 
Ne daj, da sin prelil bi jo – zaman! 
 
Srce je Sina  prošnjo izpolnilo: 
s krvjo, s solzami duše je umite 
za vek izročil Materi – v bran. 
 
16.9. NON POTERUNT RESISTERE 
 
Ne bodo mogli se ustavljati 
zgovornosti, modrosti besedi 
vsi preganjalci in nasprotniki, 
ki bodo vas hoteli soditi. 
 
Dal polnost vam bom božje milosti, 
obilje potrpljenja in moči, 
moj Duh nikoli vas ne zapusti: 
On sam  po vaših ustih govori. 
 
Kraljestva bodo se uničila, 
ko rod se proti rodu bo boril 
borile bodo sile se neba. 
 
Svetost pravičnost pa ne bo prešla – 
Gospod se sam po  njih bo proslavil 
in dal bogat jim delež bo neba. 
 
17.9. NOVA CREATURA 
 
Ko svet se je ohlajati začel, 

pozabljen na ljubezen, križ, Boga, 
ognjena moč ljubezni je obšla 
Služabnika, ki se po njej je vnel. 
 
V Gospodovih je Ranah zaživel, 
potopil se je v njih skrivnost do dna, 
ni nosil v mesu križem jih sveta, 
ko križani mu jih je bil nadel. 
 
Postal je nova stvar, zaznamovana 
s trpljenja polnostjo in bolečin – 
življenje našel je, ko ga je  - zgubljal. 
 
Pojava je njegova, v svet poslana, 
Ljubezni luč in glasen opomin, 
da človek ne bi se brez nje – pogubljal.  
 
17.9. FRIGESCENTE MUNDO 
 
Ohlaja svet se in pozablja Rane, 
ki sem zato si pustil jih zadati, 
da mogel z njihovo Krvjo oprati 
človeštva grehe bi neporavnane – 
 
Nikogar pa trpljenje več ne gane. 
Ponosni bratje hodijo, bahati, 
in menijo, da ni se jim več bati 
ne krivde in ne kazni, ki ostane. 
 
O, vidim te, Serafski, da drhtiš, 
in vidim tvoje roke prebodene 
in vidim tvojo krvavečo stran. 
 
Izpolnil bom, kar prosiš in želiš – 
ne bo od tvojih glasov se noben 
izgubil - in noben ne bo: zaman! 
 
18.9. CONVERTAM CAPTIVITATEM 
 
Privedel v domovino bom jetnika 
in v žetev dal domačo jim polje, 
da ob sadovih se razvesele: 
uslišal vseh ponižanih sem krike. 
 
Izpeljal sem jih iz stiske jih velike, 
v vezeh več hudobije ne ječe, 
moči sovražne se od njih gube 
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vseh milosti dajal jim bom odlike. 
 
Prosili so v molitvah in solzah 
in v postih Meni v čast se pokorili, 
veselje v Bogu njih bila je moč! 
 
Ozdravljam bolne njihove na mah 
še bolj se bodo v veri utrdili,  
s postavo sredi ljudstva bom navzoč. 
 
18.9. HONORABILIS SAPIENTIA 
 
Ljubezen je častitljiva modrost 
in blagor mu, ki se mu razodene; 
v življenju vsem Gospoda se oklene, 
bridkost mu vsako spremeni – sladkost. 
 
Ni mar minljivosti mu sveta, kratkost, 
uživa milosti predragocene 
in v plašč izvoljenih ga Kralj odene 
in za kraljevo mizo seda – gost. 
 
Razdaja, použiva se, gori, 
spokorno raševino vidi svet 
in ne bogastva, ki za njo se skriva. 
 
Ko angelske jezike govori,  
oglaša iz njegovih se besed, 
Beseda razodeta, dobrotljiva. 
 
19.9. NEQUIS VOS SEDUCAT 
 
Nihče prerokov krivih ne zapelje 
naj, bratje, v zmote svoje vas, laži 
naj njihovih ne moti besedi 
ne zvok sladak vas, kruto ne povelje. 
 
V resnici božji vaše je veselje, 
kot jasna luč vam sije iz noči, 
svobodna se iz vaših ust glasi – 
presegel Bog bo vaše srčne želje. 
 
Težak ste boj prestali razsvetljeni, 
zmenili niste se za sramotenje, 
izguba ni bila vam mar imetja. 
 
Plačilo prejmite, blagoslovljeni, 

ki čaka vas za vaše potrpljenje: 
deležni boste slave razodetja. 
20.9. CONVERTERE AD DOMINUM 
 
Obrni se h Gospodu, ljudstvo moje, 
zapusti greh, ki tlači te, teži – 
izmij sramoto vso nekdanjih dni, 
da izkazal ti usmiljenja bom svoje – 
 
Napolnim z radostjo življenje tvoje, 
hvalilo znova moje boš poti, 
zablod ne boš več suženj in strasti – 
hvaležno tvoja duša naj zapoje! 
 
In bolj kot libanonskih je gora 
prijeten vonj, molitev tvoja všeč 
in draga ušesom mojim bo, očem. 
 
Rešila te je vera – mir našla 
daritev tvoja je in glas proseč – 
glej milost tvojim bom rosil potem! 
 
20.9. SICUT PASSER 
 
Kot vrabček rešen je iz zle pasti, 
ko zanke strgajo se hudobije, 
je duša rešena in skrije 
v bogastvu se nebeških milosti. 
 
In več, kot je zgubila, spet dobi – 
plačila ji Gospodovo zasije, 
pri Njem se žejna, trudna odpočije, 
pri Njem – prezir se: v slavo spremeni. 
 
Samo pri Njem – želja se glad nasiti, 
ki v svetu so trpele in iskale, 
zgubile dom in vse, kar so – ljubile. 
 
Gospod življenje more povrniti, 
kar žrtve so Mu naše darovale, 
kar so – v ljubezen božjo položile. 
 
21.9. MISERICORDIAM VOLO 
 
Usmiljenja želim in ne daritve! 
Usmiljenja, ki zre na grešnike, 
ki je prišlo, da dvigne jih, podpre, 
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na čisto pot kliče posvetitve. 
 
Poslušam prošnjo njihove, molitve. 
Obraz človeka v polnost se odstre, 
s plameni se duha obda, užge: 
v vekove njega trajajo storitve. 
 
Razširja se besed njegovih zvok, 
da sam usmiljen, vdano izpričuje, 
premnogi hodijo njegovo sled. 
 
Priznanje, čast uživa vse okrog, 
obilnega se zaroda raduje, 
ki za Besedo vseh besed je vnet! 
 
21.9. QUAT.SAB.T.SEPT 
TABERNACULUM FACTUM EST 
 
Postal, Gospod, si nam prebivališče, 
naš šotor si in dom blagoslovljen 
izbran, poln milosti in dragocen: 
življenja našega si rast, žarišče. 
 
Zaman Vrtnar naj v nas sadov ne išče! 
Ni prazen les, kdor v Tebe zasajen 
poganja, sad prinaša zaželen 
gibalo si  in naših sil težišče. 
 
S Krvjo, Gospod, si lastno nas napojil, 
nam z lastno žrtvijo zravnal duha, 
iz satanove rešil sužnosti. 
 
Za Sebe si odrešil nas, posvojil, 
vsi narodi slavijo Te sveta. 
Gospodovi zvestobi konca ni! 
 
22.9. D-XVI- p. PENT – 
VIRTUTE COR RUBORARI 
 
V Duha se silni moči utrdimo – 
v ljubezni božje poglobimo žar, 
ki naš Gospod nam jo razdaja v dar, 
da si bogastvo njeno pridobimo. 
 
V težavah, stiskah bratje ne klonimo, 
prevzetnost naj ne zmaga nas nikdar, 
kaj prvi sadeži sveta nam mar – 

časti s poviševanjem ne gubimo! 
 
Želimo, Bog, le Tvoje milosti, 
da pot pokaže nam in z nami gre, 
za dobra dela daje nam moči. 
 
Da kdaj življenje nam ne zvodeni, 
nas varuje, zakladnico odpre 
ves svet presegajoče polnosti. 
 
24.9. A CAPTIVITATE LIBEREMUR 
 
Jetniki v težki sužnosti ječe, 
vzdihujejo pod jarmom hudobije 
nevere jih tema, krivica krije 
pomoči si od Matere žele. 
 
Njej žalostno zaupajo srce, 
milina Njena jim v izgnanstvo sije, 
tolažbo v duše Nje navzočnost lije: 
vezi, ki nas težijo, popuste. 
 
Privrela spet bo pesem iz srca 
in Kralju zemlje dela posvetila, 
ki Ti, Gospa, si Mu postala – Mati. 
 
Zavzela Zanj si v stiskah se sveta, 
Njegove brate si osvobodila, 
zato ne nehajo Te blagrovati. 
 
26.9. SOCII TALITER CONVERSANTIUM 
 
Tovariši v ljubezni in trpljenju 
otroci božji hodimo skoz svet, 
Poganja trnje – večnosti na cvet: 
zmagujemo po božjem razsvetljenju. 
 
Malikovanje – božjemu češčenju  
umika se – Gospod je razodet 
vsa naša moč in ves uspeh besed, 
kar moremo sejati jih v življenju. 
 
Kar osvojila je srca globine, 
privrelo je na jasen, svetel dan, 
v lepoti, polnosti se razodelo. 
 
V priznanja raste božjega višine, 
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naš trud s častjo bo angelov obdan: 
v nesmrtnosti življenje bo žarelo. 
25.9. DE EA DOM. XVI. p. P. 
QUAESIT LATITUDO 
 
Želimo doumeti vso širino, 
s katero ljubi božje nas Srce, 
le zaslutili radi bi meje, 
ki njeno označujejo dolžino, 
 
hoteli bi povzpeti se v višino, 
kjer nje načrti z nami se bleste. 
In kdaj se misli naše potope 
v nje večno razodevanja globino? 
 
Preveč so misli naše – vodenične: 
preveč si – prva mesta iščemo, 
sami se povišujemo preveč. 
Ko Bog ozdravil želje bo sebične, 
obdal nas, spremljal s svojo milostjo: 
povišal k Sebi duh bo naš goreč! 
 
22.9. CONSERVAVIT ILLI MISERICORDIAM 
 
Usmiljenje sem svoje ti ohranil, 
pastir moj in duhovnik veliki – 
da ga deliš obilno med ljudi, 
z ljubezni jih pšenico boš nahranil. 
 
ob času jeze – smrti jih ubranil. 
Mazili roka moja te, krepi, 
darov obilno daje milosti, 
da se v kraljestvu slave boš nastanil. 
 
Prezreš nobenega, ne zanemariš, 
zvesto se trudiš svoje žive dni, 
da brate bedne z njimi poživiš. 
 
Kot dober oče z njimi gospodariš: 
za večnost vso njih vrednost se množi, 
brez konca njih sadov se veseliš. 
 
27.9. UT SANARENTUR 
 
Bogastvo daje nam nesluteno: 
ne cenimo, kar bežno je, minljivo – 
sveta zakladi so blago varljivo 

kraljestvo božje vneto iščemo. 
 
Nasitil, Kruh nebeški, naš si glad, 
obrisal naše grenke si solze, 
v nasmeh otrok si božjih jih spremenil. 
 
Najlepšo vseh si uresničil nad 
sovraštvu nas preganjajo  ljudje, 
a Ti si blagre nam nebes odklenil. 
 
28.9. ME RECIPTT 
 
Kdor, bratje, vas na svet6u je sprejel, 
zvesto prisluhnil vaši je besedi, 
ki Sam sem jo govoril v vaši sredi, 
po vas je Mene samega sprejel! 
 
V ljubezni božji dušo sem razvnel, 
po Moji vse življenje hodi sledi 
krepi v trpljenja se napoju, jedi, 
sinu in mater meč resnice je razvel. 
 
In kdor, kot Jaz, za Mene nosi križ, 
In kdor, kot Jaz, življenje izgubi, 
življenje svoje pravo našel bo. 
 
Zakladi so, kar v svetu zapustiš, 
zakladi so v kraljestvu večnosti, 
kjer venec slave vsakdo bo prejel. 
 
29.9. BENEDICITE, DOMINUM 
 
Slavite, sveti angeli, Gospoda, 
slavite, vse nebeške Ga moči – 
molitve vonj pred prestol naj kipi, 
ki vrhu zvezdnega kraljuje svoda. 
 
Svetost človeškega vam skrb je roda: 
da čiste naše bi bile oči, 
za pot bi hudobije ne zašli, 
da bi otrok krasila nas svoboda. 
 
Kdo je kot Bog?! – zaklical si glasno, 
vodnik svetal Gospodu zvestih čet 
in strl usodni si upor teme. 
 
Ozri na razdvojeno se zemljo, 
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podpri nas, da otroške duše cvet 
kot žrtev ne podleže sile zle. 
 
 
29.9. QUOD EST MANDATUM MAGNUM? 
 
Katera li največja bi bila, 
vprašujemo – zapoved in postava? 
Glasno srce nam kliče in narava, 
da Ljubiti bi morali Boga! 
 
Okužila nas zloba je pekla: 
Zakaj bi služili?! prišepetava 
zakaj Gospod v nebesih bil bi glava – 
Edinost hoče zrušiti duha. 
 
O bratje, živa vera nas rešuje, 
za našega Gospoda govori, 
ki je nad vsemi in po vsem in v vseh. 
 
v ljubezni nas in miru povezuje, 
zvesto v poklicu svojem vsak živi – 

premagan je ob božjem vznožju – greh. 
 
 
30.9. UT GLORIFICENT PATREM 
 
Da vsi  ljudje slavili bi Očeta, 
ko bi iz naših Ga dejanj spoznali, 
v ljubezni, veri se za Njega vžgali, 
dosegli kar zahteva in obeta. 
 
Da Luč bi Zanj bili izbrana, sveta, 
kot učeniki Ga oznanjevali, 
sol narodov in sol sveta postali, 
nam je božja Beseda razodeta! 
 
Kot palma bi pravični zeleneli, 
kot cedra libanonska se razrasli, 
duhovno vso so hranili družino. 
 
Dosegli bi kar smo srčno želeli, 
pozabljeni napori bi, ugasli, 
prešli pred vso plačila veličino. 
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5. zvezek 

AVE, GRATIA PLENA 

10. 1963 – 25. 12. 1963 

Kraljica venca rožnega novo dodatno besedilo 

 
I.II. S. George 
1.10.1963 INVENIT GRATIAM 
 

˘¯ ˘¯ ˘¯ ˘¯ ˘¯ 
Služabnik zvesti, milosti si našel 
pri Bogu in v očeh Najvišjega. 
Njegova moč te je mazilila, 
da za družino božjo bi skrbel. 
 
Gospod ti sam je duše v dar privel, 
bogastvo živo tvojega duha 
in bol in radost tvojega srca, 
zato si trudil zanje se, živel. 
 
Najmanjša ni skrbi bila zaman, 
bogastvo novo ti je pridobila: 
vzljubile nove duše so Boga. 
 
Gospodova je žetev dan na dan 
zvestobo prizadevanja hvalila: 
v plačilo ti odprla žar neba. 
 
2.10. IN MANIBUS PORTABUNT TE 
 
Nosili angeli te na rokah 
in varovali bodo vse življenje, 
ko spev sladak te spremlja njih svarjenje 
s teboj ostanejo na vseh stezah. 
 
Modrost ohranjali in božji strah, 
da ne zavede kdaj te poželenje, 
duha napuh ne zmoti in stremljenje, 
da ves bi svet osvojil si na mah. 
 
Otroškega ohranjali duha, 
ki za pohujšanje in greh ne ve, 
ki je Očetovih vesel darov. 
 
In vdanega preprostega srca, 

Najvišjemu glase, 
o Kralj, Gospod, svetost vseh angelov. 
 
3.10. QUASI ROSA FRUCTIFICATE 
 
Rodite kakor roža sad sladak, 
ki se ponižna in preprosta skriva, 
kot žrtev se ljubezni použiva, 
nje duh otroški je Gospoda drag. 
 
Objema vso zemljo bogat, gorak, 
kar  modrim in r4azumnim se prikriva, 
je malim razodeta, ljubezniva 
in živa vera, ki ne ve za – mrak – 
 
Nebeško je kraljestvo osvojila, 
Gospoda hvali in poveličuje, 
ki storil ji velike je reči. 
 
Kot orel nosijo jo božja krila, 
da duša se v Zveličarju raduje, 
ki bil Vodnik ji je do konca dni. 
 
3.10. EFFICIAMINI SICUT PARVULI 
 
Postala pred Gospodom sem otrok – 
Prevzela me je božja veličina, 
Njegova osvojila me milina: 
velike je reči mi storil bog! 
 
Kako ostala naj bi praznih rok?! 
Usmiljene ljubezni vsa toplina 
globine napolnila mi spomina: 
na vse zemlje jo izžarevam krog. 
 
Kot silni orel dvignila na krila 
je dušo mojo, ki Ga je vzljubila: 
ozrl se je na nizkost Svoje – dekle – 
 
In više bliže k Sebi me nosila, 
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dlani mi drobne s cvetjem napolnila, 
da rož iz njih so v svet pritekle. 
 
4.10. CONFITEBOR TIBI 
 
Slavim T, Oče, moj Gospod in Bog, 
in hvalim Te, veselo Ti prepevam! 
ljubezen in bogastvo razodevam, 
ki z njim vesoljstva napolnjuje krog. 
 
Prenovil v Ranah sem se kot otrok, 
za Tebe v njih žarenju izgorevam 
in svet s skrivnostjo serafov obsevam: 
postalo lahko breme je nadlog – 
 
Kako, Gospod, Tvoj jarem je sladak! 
Poživil naše trudno si srce, 
spremenil v slavo križa nam grenkost. 
 
Najmanjši brat je naši duši drag, 
in v sončno pesem vse stvari zvene: 
Edini dušam našim si modrost. 
 
5.10. NOLITE AMITTERE CONFIDENTIAM 
 
Nikar zaupanja ne zametujte, 
spominjajte se, bratje, prejšnjih dni, 
ko zmagovalci ste iz stisk izšli – 
Gospodu bolečine povečujte – 
 
Še več: z Gospodom samim se radujte, 
ko nerazumnih jeza vam ljudi 
ovire stavlja, srd vas dohiti: 
pred angeli priznanja pričakujte! 
 
Odveč je strah! In – česa bi se bali? 
Še droben ptič pozabljen in pred Mano, 
življenje  dajem mu in zanj skrbim. 
 
Če v veri zvesti bost Mi ostali, 
ozdravil sleherno bom vašo rano: 
sadove vseh obljub vam podelim. 
 
4.10. REVELASTI EA PARVULIS 
 
Nikoli duša Ti ne neha peti, 
bogastvo mojih dni in moj zaklad – 

postal najmanjših sem – NAJMANJŠI BRAT, 
odkar, Ljubezen, si me hotel vneti. 
 
Postali bratje so mi v travi cveti, 
prijatelj mi je v gozdu zbor krilat, 
z menoj kipeč prepeva vodopad 
in s soncem v čast Gospodu duša sveti. 
 
Razrešil Križa sem in Ran skrivnosti, 
prerodil sem se v njej in zaživel: 
kako sladak je jarem moj, lahak! 
 
Veselo hvalim Večnega modrost, 
ki jo služabniku je razodel: 
obdaja milosti mi žar kot zrak – 
 
5.10. ADHUC ESURIENT 
 
Kako brez Matere naj bi otrok  
prebijal skozi svet se in življenje? 
Prenesel li ločitve bi trpljenje? 
Brez Njenih toplih bi li shajal rok? 
 
V očeh bi li udušil grenki jok, 
zatrl iskreno, vdano hrepenenje, 
glasu pozabil Njenega zvonenje, 
ki polni z milostjo vesoljstva krog? 
 
Posluša ga! In bolj in bolj želi, 
da potopi v njegove se globine, 
da v svoja ga izpremeni dejanja. 
 
Zapušča prazni svet, za njim hiti, 
če treba, bo premagal vse daljine, 
da – sliši ga, spolnjuje brez nehanja. 
 
 6.10. DOM. XVIII. p. PENT 
MISERATIONIS OPERATIO 
 
Usmiljenje naj vodi nam srce, 
usmiljenje Gospoda našega boga, 
prišel ozdravljat  grehe je sveta, 
ljudem odpuščat njihove dolge. 
 
Vse milosti iz Njega se rode, 
Besede polnost je med nas prišla, 
izpričana je v nas, utrjena, 
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živela v nas do zadnjega bo dne. 
 
Kot Mojzes na oltar polagamo  
veseli naše dar hvaležnosti, 
z molitvijo v prijeten vonj Bogu. 
 
Veseli v božji hiši bivamo: 
kar smo prosili, Bog, naj se zgodi! 
Obilja svojega nam daj, miru – 

(60 let č.g. M. Drž.) – Te Deum 
 
6.10. BEATI SERVI ILLI – S. Joan.B. 
 
Zapustil sem, kar išče svet in ceni – 
zakladov nisem si iskal srebra 
ne zmenil za bleščanje se zlata: 
Gospodu služim v vdanosti iskreni. 
 
Ko jutra sij prežene mrak megle mi, 
ko v noč je zadnja sončna luč prešla, 
molitev k bogu dviga se duha; 
svetilke ne ugasnejo plameni. 
 
Pripravljen sem, Gospod, na Tvoj prihod – 
nikdar me malomarnost ne uspava: 
željno trenutek vsak Te pričakujem. 
 
Svetal življenja mojega si svod, 
cilj mojih prizadevanj – tvoja slava: 
zvestobe Tvoje vselej se radujem. 
 
OKTOBER LXIII 

(večer pred 1.10. – ožarjen 
oblak nad Konj. goro) 

 
Oblake nam življenja ožarila 
svetloba iz nebeških je višav. 
Gospod se nam obilno je razdal, 
navzočnost nas je božja prerodila. 
 
Kot človek vidno z nami je hodila, 
ki ni se revščine, trpljenja zbal, 
ki – z odpuščanjem je gospodoval, 
slepota Ga je naša – umorila – 
 
Dovolil roki hlapca je zločin, 
da s smrtjo je pretalil ga v – življenje 

in bi krvnik se dvignil z Njim – v nebo. 
 
Deviške Matere deviški Sin 
Duha pošilja v naše posvečenje, 
da z Njo še našo venčal bi – zemljo. 
 
OKTOBER LXIII 
 
(jutranja sončna luč v rozeti nad glavnim 
oltarjem pri Šentjanžu 6.10. zjutraj) 
(roženv. ned. XVIII. po bink.) 
 
Ves svet je v sončno rožo zažarel, 
vse žarke v eno združil je življenje, 
v resničnost je spremenil hrepenenje: 
sadove milosti lahko bo žel – 
 
Skrivnosti je na vsak korak našel: 
v podobi vedno novi usmiljenje 
presega naše želje in mišljenje – 
z Daritvijo Gospod nas je otel! 
 
Ljubezen Materina nas objema, 
kot bi edini Njen bili otrok, 
z nami se raduje in – trpi – 
 
H Gospodu skrb Nje vodi nas in vnema, 
v nebesa dviga rešenih se krog, 
kjer blaženosti nikdar konec ni! 
 
OKTOBER XIII. 3 
(6.10 pod prvič obešeno sliko Kraljice 
Pomočnice) 
 
Pozdravljen: Ave! neprestano: Ave! 
jezikov vseh, rodov Te množica, 
Kraljica naša, Mati in Gospa, 
ne neha ti pošiljati pozdrave. 
 
Kot ne bilo bi Ti dovolj še slave, 
ki angeli Ti jo pojo neba, 
vsi grešniki se trudimo sveta, 
da cvet bi dali Ti ljubezni prave. 
 
Naj naša nebogljenost Te ne žali, 
na našo ne oziraj se slabost: 
še bolj, še raje hiti nam – v pomoč! 



Zdenka Serajnik, Pesmi - soneti 
 

68 

 
Z ljubeznijo smo Tvojo poravnali 
iz grehov našli do Očeta most, 
po Tebi – Sin je z nami, ves navzoč – 
 
7.10. COLLAUDATE CANTICUM 
 
Pojo Ti hvalno pesem angeli, 
Skrivnostna Roža in deviška Mati – 
nikdar ne nehajo oznanjevati, 
da milost, upanje si naših dni. 
 
Ljubezen Tvoja na zemljo rosi, 
nenehno vzbuja cvetja kras bogati, 
da tud človek more darovati 
Bogu prijeten vonj predanosti. 
 
Gospod je z Nami: Človekov sin: 
živel je v naši sredi in trpel – 
umrl in vstal – Kraljuje večno živ! 
 
Z nebes do naših sklanja se nižin, 
da k Sebi nas, v kraljestvo bi privel, 
in s svojo blaženostjo nagradil. 
 
8.10. SECRETA CAELESTIA REVELASTI 
 
Odkril, Gospod, si mi in razodel, 
skrivnosti Tvoje smela sem spoznati 
in s Tvojo se močjo po njih ravnati 
v ljubezni križa si mi dušo vnel. 
 
Moj duh je biser dragocen našel – 
zaklad, ki sklenil ga je izkopati 
v zameno zanj prav vse na svetu dati! 
vesel kraljestvo božje je objel. 
 
Pravico sem iskala in ljubila, 
kot mati sredi svoje sem družine 
sveto objemala vesoljni svet. 
 
Modrost so božjo usta govorila, 
nobene je ne zadrže daljine: 
besed in del je mojih živa sled. 
 
 
 

9.10. CHRISTI FACTUS SUM MINISTER 
S. MARIAE  ASSUMPTAE 
 
Usmiljenje izkazal  mi je Bog, 
izvolil za služabnika Besedi 
da utrdil bi jo v domači sredi 
v narodov ponesel pisan krog. 
 
Obilna žetev čakala je rok, 
odpirali se nanjo se pogledi: 
v nebeški sen, Gospod, razvnemal jo 
družine k Tebi vodil sem otrok. 
 
V temo je zasvetila luč resnice, 
sprejele duše so veselo vest: 
in Tvoja slava se je pomnožila. 
 
Plačilo moje – zmaga je: pravice, 
v nadlogah bil si blizu mi in zvest – 
gorečnost Zate me je  - nagradila. 
 
10.10. SECUTI SUMUS TE  S. Joan. B. 
 
Sledili smo Ti, Bog, na vseh poteh – 
spoznali smo posvetnega minljivost, 
časti, ki jo dajo ljudje, lažnjivost – 
le v Tvojih  milost iščemo očeh! 
 
Odpoved za družico v zemskih dneh 
izbrali smo, ponižnih ljubeznivost, 
pokorščini vso trpko častitljivost, 
ki za napuha zadoščuje greh. 
 
Dal Bog nam polnosti je blagoslov, 
utešil hrepenenje nam srca, 
postavil čez veliko nas družino. 
 
Stoterih se radujemo sadov, 
prejeli delež večni smo neba, 
kjer vdano Kralja našega slavimo. 
 
11.10. ERAT SUBDITUS (S.Georg) 
 
Pokoren bil nebeškemu Očetu 
Beseda večna je – Gospod stvari: 
ostal je v templju, da Ga počasti, 
umaknil se je množicam in svetu. 
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Pokorna Mati božjemu nasvetu, 
ki v žalosti Jo Njeni zazsvetli, 
v iskanju težkem v tempelj pohiti: 
v modrosti božje zajde sina cvetu. 
 
Edinec Nje ljubezen posveti, 
z Njo se vrne in pri Njej ostane: 
izpolni najmilejšo vseh postavo. 
 
Deviški je pokoren Materi: 
kako, da naših trdih src ne gane? 
Zakaj pozabljamo na Mater pravo? 
 
12.10. OLEO SANCTO UNXI EUM 
 
Postavil za prvaka nad ljudmi 
služabnika v dobroti sem krotkosti, 
da v težkih preizkušnjah mu trdnosti: 
izgube, bolečine vse zdrži. 
 
Mazilil s svetim oljem sem moči, 
usmiljenja, zvestobe Ga, svetosti, 
odprl studence božje mu  modrosti, 
da vzame križ in vdano Mi sledi. 
 
Kdor Name zida, stavbo dovrši: 
razraste, dvigne se mu v svetel raj – 
postal je oče svojega rodu. 
 
13.10. DOM XIX.  p. PENT (S. Joan.B) 
 
Prenovi, Bog, Me – vsega me prenovi, 
s kraljevskim oblačilom  me ogrni, 
ljubezen Svojo mi in milost vrni – 
pozovi na Ženitnino Svojo me. 
 
Če drugi Te pozabijo sinovi, 
obrnejo se k polja zemlji črni, 
če – novci jih premotrijo srebrni: 
sledi ti duša moja v vnemi novi. 
 
Rešenje si, Gospod, iz naših stisk – 
Poslušaš naše prošnje in molitve: 
odvrni vse, kar naše rast zavira. 
 
Postave Tvoje – živ so Tvoj obisk: 

če spolnimo jih, naše posvetitve 
in radosti bo naše – polna mera! 

(na travniku pred Tepanjem 
na soncu od 2 ure - 1/2 4) 

 
7.10. FLORETE, FLORES (S. Georg.) 
 
Nebo en sam in radosten je Cvet 
in milost, neprestano Oznanjuje, 
Obisk ljudem, Magnificat, zvenjenje – 
rodi se Bog, da bil bi razodet. 
 
A trnjev les je naš vesoljni svet: 
kdor stopi vanj, zadene ob trpljenje, 
udarce, križ težak in sramotenje, 
njegov je delež: Smrt in kri je – sled. 
 
Ljubezen sonce je, ki vse premaga – 
iz groba je častitljivo Vstajenje 
in  pot trpečih v slavo je Neba! 
 
Ranjena moč duha, ki vsem pomaga, 
v Nebesa vzetim slava, spremenjenje, 
uživanje Sadu je večnega. 

(na tepanj. travniku pop. v 
nedeljo 13.10) 

 
14.10. TU ES PETRUS (S. Georg.) 
 
Resnično: Ti si Skala, ki ostane, 
kljubuje vsem viharjem in valovom, 
svetilnik svojim, poznim si rodovom, 
odkrivaš jim resnice še neznane. 
 
15.10. CAELESTIS DOCTRINAE PABULO 
NUTRIAMUR 
 
Nebeška naj nahrani nas modrost, 
ljubezen božja vname nam srce, 
da duše ne zadremajo, zaspe, 
pripravljena naj sije njih svetost. 
 
Okusijo trpljenja naj sladkost, 
po njej vse misli naj zahrepene, 
naj poglobijo v njej se, utrde: 
najlažja je od vseh dejanj – krepost! 
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Obnavlja v naših se svetilkah olja: 
ljubezen Jezuškova zanj skrbi – 
in: kdor se hvali, hvali se v – Gospodu. 
 
Podpira našo moč, obnavlja volje, 
nad nami ljubeznivo Bog bedi! 
v slabotnem se poveličuje rodu. 
 
16.10. AD CRUCIS SEQUELLAM 
(Annuntiata ob 5h) 
 
Ponižno vselej križu sem sledila, 
ljubila nisem svetega sijaja, 
ki se pred bogom kakor nič raztaja – 
Kako naj prazno senco bi cenila? 
 
Kraljestvo božje – biser! – sem odkrila, 
ki Bog ljubezni svojim ga razdaja 
in človek si z zvestobo ga osvaja 
krotko in vdano sem se zanj trudila. 
 
Skrivnost Daritve me je posvetila, 
vsebina je postala mojih dni. 
Za bedne mi odprla vir darov. 
 
V najmanjših le Gospodu sem služila, 
ki mi dajal je svojih milosti: 
delil mi vse življenje blagoslov. 
 
17.10. SUB UMBRA ILLIUS (S. Georg.) 
 
Po Bogu moja duša hrepeni, 
Gospod je moj in delež je na veke – 
ne pogasi ljubezni sila reke: 
iz dneva v dan močneje plameni. 
 
Pred modrimi prikrito je očmi, 
učene ne izbira si prevleke – 
odkriva Malim svoje Bog izreke, 
Duha obilje, vrelce milosti. 
 
Le Sin Očeta svojega pozna 
in komur hotel Sin je razodeti, 
da trudne, obtežene – poživi – 
 
Bogastvo Jezusovega Srca  
vse grešnike hotelo je objeti, 

da: odpuščanje, mir jim podeli – 
 
 
18.10. LAUS IN EVANGELIO (S. Georg.) 
 
Med brati in med mnogimi cerkvami 
in pri različnih narodih sveta 
deležen hvale je, zaupanja, 
kdor nas z besedo božjo kliče, drami. 
 
Iskren prijatelj hodi vedno z nami, 
vso stisko – hrepenenje vse pozna, 
usmiljenje odkriva nam Boga, 
ki ne pusti, da bi ostali – sami. 
 
Ljubezen bratska v bogu povezuje, 
dejanj apostolskih je sveža moč, 
na žetev nove delavce pošilja. 
 
Volkove – kakor jagnje premaguje, 
zaman je ves preganjanja obroč – 
raduje v vek se svojih zmag obilja. 
 
19.10. IN DOMO TUA OPERTET ME 
MANERE 
 
Pri tebi se ustavil bom. Zakaj, 
in tvojo hišo danes obiskal – 
kar prosil s in želel, ti bom dal: 
in, kar iskal, pred tabo je – poglej! 
 
Usmiljenje pri Bogu nima mej – 
Če bi četverno dolg svoj poravnal, 
imetja polovico bi razdal, 
ne zmanjšal bi se krivde dolg poslej. 
 
Prišel sem, ne da novo bi svetišče 
gradil iz kamnov, ki jih zruši čas: 
Jaz sam božanski tempelj sem sveta! 
 
Očetove ljubezni sem ognjišče, 
Njegov med vami viden sem obraz, 
da v stavbo vzidam tudi vas – Duha. 
 
13.10. AETERNITATIS GLORIA (S. Joan B.) 
 
Za večnost vso si me ovenčal s slavo, 
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ker Tvojo hvalo sem samo iskal, 
zlata si in zakladov nisem bral – 
čez vse le Tvojo ljubil sem postavo. 
 
Človeško sem obvladoval naravo, 
miru in zdržnosti sem pot izbral, 
s prižgano sem lučjo pričakoval, 
da bog pokliče me v veselje pravo. 
 
Presegel moje si pričakovanje, 
za – večno si zamenjal mi minljivo: 
uživam čast, ki je nihče ne vzame. 
 
Kdor Tvoje je okusil gostovanje, 
uživa darežljivost ljubeznivo: 
postale dejstvo so skrivnosti same. 
 
19.10. UT PALMA FLOREBIT (S. Joan B.) 
 
Kot palma sem v Gospodu zelenel, 
čeprav preziral sem, kar je posvetno, 
h Gospodu dušo dvigal sem dovzetno: 
razdal sem v vbogajme, kar sem imel. 
 
Zaklad je v srcu mojem zacvetel – 
ki ne pozna človeštvo ga prevzetno, 
boji vsega se, kar je – naprijetno: 
predaleč – rod Očetov je zašel. 
 
V pokori zanj sem sklonil se globoko – 
za Kristusa ga želel pridobiti, 
izpolnil je Najvišji moje želje. 
 
Podprl me s svojo vsemogočno roko, 
da mogel brate v Njem sem prenoviti, 
bogat mi je dozorel sad – veselje! 
 
20.10. DOM. XX. p. PENT  
REDIMENTES TEMPUS (S. Joan. B.) 
 
Težak je čas in breme hudih dni 
pritiska k tlom in žalosti duha – 
vsa moč in radost naša je prešla 
in v mrzlici človeški rod trpi. 
 
Usmili se, dokler prepozno ni, 
Gospod in vir vsega usmiljenja – 

odpri dobroto svojega Srca, 
ozdravi bedne, reši nas ljudi! 
 
Zaslužili smo, da nas pokoriš, 
postave nismo Tvoje spolnjevali, 
oprosti vendar nam in vrni – mir! 
 
Zgodi se vse, kar hočeš in veliš: 
besedi Tvoji bomo verovali-  
življenja, zdravja našega je vir. 
 
20.10. MISERICORDIA DEI SUPRA 
OMNEM CARNEM 
 
Usmiljenje objema vso zemljo 
deli modrost nam in deli nam kruh – 
Pastir in Učenik nam vodo duh, 
obilo daje nam darov nebo. 
 
Lahko slediti Mu je in sladko, 
odpira sam ljubezni se naš sluh, 
ni mesta za človeški več napuh: 
skrbno objeli brate smo, toplo. 
 
Ubožcu roka naša se odpira, 
pripravljeni hitimo mu v pomoč, 
če v stiski lačen, gol nas pričakuje. 
 
Dejanje je postala naš vera, 
prižgana luč pregnali vso smo moč: 
v veselju božjem duša nam svatuje. 
 
21.10. DESIDERIUM ANIMAE EJUS 
TRIBUISTI EI (S. Georg.) 
 
Izpolnil, Bog, si moje hrepenenje, 
preslišal nisi moje prošnje glas – 
dobrotno nagnil k meni si obraz  
in moje vse posvetil si življenje. 
 
Prijetno moje Ti bilo češčenje, 
ki k tebi je kipelo slednji čas – 
izpolnjevati božji Tvoj ukaz 
bilo iskreno moje je stremljenje. 
 
V samoti sem s Teboj se razgovarjal: 
povrnil že na zemlji si stotero, 
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kar Zate bil zapustil sem dobrin. 
 
Z nebeškim sem se radostno ukvarjal 
bogastvom, črpal njega polno mero: 
užival sončnih milost sem višin! 
 
22.10. DOMINE, DESCENDE 
DEEA: D.XX.p. Pe  (S.Joan B.) 
 
Ne mudi dalje se in ne odlašaj, 
Gospod – na stiske naše se ozri! 
Grešili smo – priznavamo – mi vsi – 
pa nam: zbog slave Svoje prizanašaj. 
 
Z bogastvom Svetega Duha prekvašaj, 
obrni k Sebi duše vseh ljudi – 
naj vrelec milosti nas opoji, 
v duhovnih pesmih naših se oglašaj! 
 
Ob isti uri in še isti hip, 
ko Tvoja se beseda oglasi, 
ozdravljeni smo – konec vseh je stisk. 
 
Duhovnega življenja se utrip 
po Tvojem usmiljenju poživi: 
ljubezni Tvoje dvigne nas obisk. 
 
23.10. INVENERIT VIGILANTEM (Mater 
misser.) 
 
Čuječega si me, Gospod, našel: 
trenutek vsak sem buden bil, pripravljen, 
najmanjši čas ni bil zgubljen, zapravljen, 
za čredo Tvojo sem zvesto skrbel. 
 
Brezmadežnega žar Srca je vnel 
mi dušo – naj na veke bo proslavljen! – 
zaman med brate nisem bil postavljen: 
Ti veš, da mnoge – k Tebi sem privel. 
 
V pravičnost hotel si me, Bog, odeti – 
dal delež si mi zvrhani veselja, 
za Tabo si dovolil mi hoditi. 
 
Družine bratov in sestra objeti 
vodila me in spremljala je želja: 
do kraja si jo hotel izpolniti. 

24.10. COMITEM DEDISTI IN VIA (S. 
Georg.) 
 
Navzočnost tvojo čutim vsepovsod, 
služabnik sveti svetega Boga: 
z roko mogočno varuješ me zla 
in z blagoslovom spremljaš mojo pot. 
 
Telesnih vid si rešil mi slepot, 
ozdravil si – z bridkostjo me srca, 
skrivnost trpljenja me je dvignila: 
nešteto z njim si skazal mi dobrot. 
 
Ob strani si, Najvišjega mi Moč 
nenehno daješ čast Bogu in hvalo, 
moliti sam navajaš me, učiš. 
 
Pred božjim  veličastvom pričujoč 
izročaš mu, kar je človeštvo dalo, 
in vrednost naši skromnosti deliš. 
 
25.10. MULTOS LOCUPLETANTES (S. 
Georg.) 
 
Premnoge brate smo obogatili, 
čeprav imeli sami nismo nič: 
uživali smo le udarce, bič, 
ker Tebi smo, Gospod in Bog, služili. 
 
Ti sam si moč bil v sleherni nam sili, 
zaman divjal nad nami je birič, 
premnogo smo za Tebe vneli prič, 
ko smo jim o – resnici govorili. 
 
Maščuj vso kri, katero smo prelili, 
sinovom rabljev priča naj glasno, 
kaj vse so njih očetje zagrešili. 
 
Kot sonce naj bi v njih spoznanje vzšlo, 
naj Tebe bi se, Oče oklenili, 
sledili vselej vdano Ti, zvesto!. 
 
26.10. LIGATUM ET IN CAELIS (S. Joan.) 
 
Povem ti: kar zavezal boš na svetu, 
z očetovsko modrostjo in skrbjo, 
in, kot sem ti naročil, oblastjo, 
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zavezano bo v raju, pri Očetu. 
 
Ravnal se po Njegovem boš nasvetu, 
odkrito nebo ti bo, kar je prav, 
rešilo pred sovražno silo, zlo – 
najmanjšemu Gospod je zvest obetu. 
 
Peklenska moč ne bo premagala, 
kar je na večno Skalo zasnovano – 
zaman je njen sovražni, temni srd! 
 
Pastir povedel v radost boš neba 
vso jagnjet in ovac ti čredo vdano: 
izpolnil najmilejši moj načrt. 
 
27.10. Xi REGIS (S. Joan B.) 
 
Po grehu ranjene in razdvojene 
trpe družine narodov, ječe – 
iz oblasti teme srčno žele, 
da bi za Luč bili osvobojene. 
 
Da z Njim bi združene bili, spojene, 
ki Kralj nebes in naše je zemlje, 
stvari imajo v Njem obstoj, žive 
in v Njem imajo grehe odpuščene. 
 
Povezani kot udje z Bogom – Glavo 
poslušamo, sprejemamo resnico, 
ki jo izpričat je prišel na svet. 
 
Vso čast in hvalo dajemo Mu, slavo, 
uživamo ljubezen, mir, pravico . 
kraljestvu božjemu gradimo sled. 
 
27.10. DOM. XXI. p. PENT 
 
Nadeli, bratje, božjo smo opravo, 
ki varuje zvijač nas hudobije, 
in vsa v resnice božje žaru sije, 
slabotno plemeniti nam naravo. 
 
Za blagovest miru budi pripravo, 
dolžnike naše pred obsodbo krije, 
ko jim odpuščamo, naš greh izmije 
in pri Očetu posreduje – spravo. 
 

Beseda božja, naš edini meč, 
ki moč ga vodi Svetega Duha, 
po nas sovražne sile premaguje. 
 
Če pošlje pekel puščic roj goreč, 
jih vera živa pogasi v Boga: 
Gospodovo s tem voljo izpolnjuje. 
 
28.10. IN AEDIFICATIONEM CORPORIS 
CHRISTI (Mater miss.) 
 
Gradi se in nenehno napreduje 
skrivnostno, božje Kristusa Telo: 
z darovi nas Duha gradi nebo, 
v enoto živo, trdno povezuje. 
 
Z ljubeznijo nas sveto napolnjuje 
naroča ohraniti jo zvesto, 
sovražni svet premagovati z njo, 
ki vsemu, kar je božje, nasprotuje. 
 
Na kraj sveta razlega se beseda, 
odprta vsem ki hočejo sprejeti, 
kar Oče je po Sinu razodel. 
 
Postala seme novega je reda, 
h kateremu poklicani smo, sveti, 
in ki nas iz sovraštva je otel. 
 
29.10. VIDI CIVITATEM NOVAM (S. 
Georg.) 
 
Iskali v stiskah naših smo Boga, 
zaupanje Mu svoje posvetili: 
usmiljenje Njegovo smo slutili, 
odpirali smo dvore Mu srca. 
 
Prišel je v veličastvu iz neba, 
kot živi kamni Vanj smo se vgradili, 
v svetišče blagoslovljeno združili 
v njem jok in žalost sta na vek prešla. 
 
V preprostosti veselo darovali 
smo vse Gospodu, kar imamo, smo – 
v navzočnost smo Njegovo zaživeli. 
 
V Njem blaženi se bomo radovali, 
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vse hrepenenje je izpolnjeno: 
in, kar prosili smo, smo vse prejeli. 
 
30.10. DE EA: 
DOM XXI.p. PENT 
PATIENTIAM HABE IN ME: 
 
Potrpi z nami, Bog, in se usmili, 
čez vse veliki naši so dolgovi, 
a spomni se, da Tvoji smo sinovi, 
kot Job nahajamo se v stiski, sili – 
 
Da bi vsaj z voljo se ti oddolžili, 
v Duha opremi trudimo se novi, 
da bratje bi med mnogimi rodovi 
v ljubezni si dolgove odpustili. 
 
Usmiljenje doseže odpuščanje 
in mnogoterega nas reši zla, 
bremena naše krivde nam odvzema. 
 
Naj vsako naše Te časti dejanje, 
resnica tvoja ledja nam obda, 
za vero, mir, pravico žar razvnema! 
 
31.10. SECUNDUM ORDINEM 
MELCHISEDECH (S. Joan B.) 
 
Prihajam k Tebi, ker si me pozval, 
prisvojil nisem sam si te časti, 
da bi govoril, prosil za ljudi, 
in zanje dar Ti sveti daroval. 
 
Iz njihove si srede me odbral, 
žrtvujem zanj se do konca dni, 
kot sam si se, Duhovnik Veliki, 
zato na veke boš z menoj ostal. 
 
O sveti Kruh! O sveta Rešnja Kri! 
Svetost najvišja – čudežna skrivnost, 
in Jagnje, ki od vekov nas rešuje. 
 
S Teboj, Gospod, moj duh srčno želi, 
da bratje vsi okusijo sladkost, 
ki z njo Večerja Tvoja nasičuje. 
 
 

1.11. BEATI (S. Joan B.) 
 
Radujte, bratje, se preganjani – 
ker Moje ste oznanjali ime, 
pa  zoper vas lažnivo govore, 
iz Kraja v kraj njih jeza vas podi. 
 
Usmiljeni ste iz srca bili, 
premnogim ste olajšali gorje: 
trpeči sami – brisali solze, 
delili radost – sami žalostni. 
 
Tolažbo je rosilo vam nebo 
na zemsko pot in v kratke zemske dni, 
da čaša v – večnost se je napolnila! 
 
In vaše čisto gledalo oko, 
Boga bo brez strahu, da Ga zgubi: 
na veke se Mu slava bo glasila. 
 
2.11. ABSORPTA EST MORS IN VICTORIA 
(S. Joan B.) 
 
Použita, bratje, v zmago naša smrt, 
grenkost slovesa našega spreminja, 
ki vidno vse umira in izginja, 
je vhod do neminljivosti odprt. 
 
Gospodov vsak izpolni se načrt: 
še strašna smrt se krotko Mu udinja, 
z življenji ugaslimi zemljo pregrinja: 
a ves njen srd poslednji dan bo – strt – 
 
Služabnika pošilja in Borivca, 
da iz globine brezna bi otel, 
kar odpuščanja in rešenja pričakuje – 
 
Duhovne zmage daje nam Znanilca, 
da iz teme bi v večno luč privel, 
kar zanjo se v trpljenju očiščuje. 
 
2.11. OMNE AD ME VENIET  
 
Kar Oče Moj v življenje je pozval  
po svoji večni volji in modrosti 
in spremljal v svoji milosti, svetosti 
naj zgine, kot bi list z drevesa pal?! 
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Življenje vse Mi je izročil, dal: 
kako zavrgel brata bi v slabosti, 
njegove ne usmilil se grenkosti? 
Da rešim ga, Me Oče je poslal! 
 
Kako Očetov bi izgubil dar?! 
V ljubezni Mi ga je na vek izročil 
in hotel, da še zanj sem – Kri prelil – 
 
Le Bog človeških dni je gospodar: 
v Njegovo voljo se osredotočil 
človeških src je ves utrip minljiv – 
 
2.11. EGO SUM PANIS VIVUS 
 
Gospod usmiljeni in Kralj življenja, 
ki večnost Ti je kakor kratek dan 
in ki si vstal, ki bil si pokopan: 
podeli Kruh nam Živi prerojenja! 
 
Poslušaj klice glasne hrepenenja: 
(kako Boga prosili bi – zaman?!) 
da rešiš svet, si bil v temo poslan, 
sprejel pregrenki delež si trpljenja – 
 
Daruje neprestano se Telo, 
ki tudi raj in udje smo Njegovi, 
zato nam grenki skrajšaj čas izgnanstva! 
 
Uteši glad naš z milostno roko, 
tesno nas v svoje bivanje pozovi, 
da slava bomo Tvojega poslanstva – 
 
3.11. DOM. XXII. p. PENT 
 
Kako, Gospod, pred Tabo bi ostal? 
Kako ob dolgu svojem naj vzdržim? 
Kako dolžnostim vsem naj zadostim? 
Kako bi vse, kar treba, Bogu dal? 
 
Ko pri ljudeh svoj dolg bom poravnal, 
ki sredi njih se gibljem in živim 
in veselim se z njimi, žalostim – 
bom tudi Bogu dolžno čast priznal. 
 
V enaki duh ljubezni hrepeni, 

da s Stvarnikom bi vse stvari objel 
in še v ljubezni rasel bolj in bolj. 
 
V vezeh in v srcu nosim vse ljudi, 
in z njimi blagovesti sem vesel, 
ki daje Bog je vsakemu dovolj. 
 
4.11. LUCRATUS EST ALIA QUINQUE 
 
Pridobil drugih sem darov petero: 
za Tebe, Bog, sem vse se trudil dni, 
z ljubeznijo objemal vse stvari, 
kot plamen čist sem čuval sveto vero. 
 
Premagal vztrajno vsako sem oviro, 
iskal – človeka v množici ljudi, 
človeka, ki po Bogu hrepeni, 
delil v usmiljenju  mu polno mero. 
 
Ob času jeze sem živel za spravo, 
Najvišji sam potrdil je zavezo, 
ki sklenil je v začetku jo z menoj. 
 
Obnovil v svetu sem resnico pravo, 
z močjo Gospodovo sem nosil jezo, 
krepil me milosti je zvest napoj. 
 
5.11. CUSTODIT OMNIA OSSA EORUM 
 
Zaman brezbožnih rabljev meč divja, 
zaman zveri pošilja nad mučence, 
zaman potaplja v skalne jih studence, 
zaman ves jeze ogenj plapola. 
 
Pravični v rokah bivajo – Boga, 
osvajajo si večne zmage vence: 
ko matere žrtvujejo prvence, 
jim zarja sončna je – ŽIVLJENJA vzšla. 
 
In moč, ki same je nekoč krepila, 
za veke vse – slabotne utrjuje, 
Gospodov je nepremagljivi dar! 
 
Neštetim je že zdravje podelila, 
z zaupanjem in vero napolnjuje 
nam duše, da ne zlomi jih – vihar – 
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6.11. CONFIDIMUS IN DOMINO IESU (S. 
Danielis) 
 
Zaupamo v Gospoda, Jezusa: 
začetek je, vsebina naših dni, 
življenje smo do kraja Mu dolžni 
in vse veselje našega duha. 
 
Zaupamo, da prej ne bo prešla 
obilica Njegovih milosti, 
dokler rešenja v nas ne dovrši, 
in s polnostjo  ljubezni ne navda. 
 
Zaupamo, da naših besedi 
proseči bo poslušal glas, sprejel 
in dal uslišanja bogati sad. 
 
Zaupamo, da bo pobožnosti 
izraz nam v delih dobrih dozorel 
za dan, ko – Kristus nas objame, BRAT – 
 
7.11. GAUDENS GAUDEBO (S. Georg.) 
 
Močno se v Bogu svojem veselim 
in duša moja Ga poveličuje 
Njegova dela hvali, oznanjuje – 
v začetih božjih vekomaj živim. 
 
Da čutili z menoj, srčno, želim 
saj kdor besede moje izpolnjuje, 
za mojo čast se trud in žrtvuje, 
mu kot Srednica – milosti delim. 
 
Od hipa prvega do konca dni 
ni mogla škoditi mi greha ost – 
brez madeža se duša mi blešči. 
 
Pozdravlja angel me z nebes, slavi, 
oznanja, Polni Milosti, skrivnost, 
velike Bog mi storil je reči. 
 
8.11. INTRET IN CONSPECTU TUO  (S. 
Georg.) 
 
Naj pridejo, Gospod, Ti na uho 
vsi vzdihi in vse klicanje jetnikov, 
vseh znanih in vseh skritih mučenikov, 

ki Vate le upirajo oko. 
 
Ko sramote nas in preganjajo 
Gospodovih ne marajo glasnikov 
in zgleda ne prenesejo svetnikov 
besede Božje nas blagrujejo. 
 
Teptani – rablje premagujemo, 
razbičani vstopili smo v življenje, 
sovraštva jeza je bila – zaman. 
 
Vse blagre in vso čast uživamo, 
z Gospodom smo se dvignili v vstajenje: 
kot zlat žarimo, v ognju prekovan. 
 
9.11. LAETUS OBTULI OMNIA (S. Joan B.) 
 
Z veseljem sem, Gospod, Ti daroval 
bogastvo, ki položil ga v roke 
Ti sam si mi – izpolnil mi želje: 
kje naj drugje darov bi Ti iskal? 
 
Ko hram si moj domači obiskal, 
pokril, odpustil stare si dolge, 
obrisal si z oči mi vse solze 
in z novim upanjem si me navdal. 
 
Posvetil si mi dušo in življenje, 
postala milosti sta Tvoje hram: 
pred Tvojim veličastvom ves drhtim. 
 
Navzočnost Tvoja – moje hrepenenje, 
odkar prebivaš v meni, nisem sam: 
na pragu Tvoje večnosti živim. 
 
10.11. DOM. XXIII. p. PENT (S. Joan B.) 
 
Zaupaj, hči! ozdravila te vera 
je neomajna tvojega duha – 
bolezen je izginila, prešla, 
ponižanja je konec in nemira. 
 
Odstranjena slabosti je ovira, 
vezi si težkih grehov rešena, 
ki po slabosti vanje si zašla - 
odpira milosti se polna mera. 
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In če bi duša omahnila v smrt, 
kot kdaj nespametnim se zdi očem – 
je to le kratek sen, ki spet zbeži – 
 
Prišel sem, da bi dvignil duh potrt, 
življenje v izobilju dal ljudem: 
Življenje Božje, ki mu konca ni! 
 
10.11. PERFECTIORA EXSEQUENTES 
 
Po tem, kar je popolnejše, stremimo, 
saj dan za dnem nas dviga božja moč 
in Božji Duh, ki v nas je pričujoč 
in ki Njega navdihov se držimo. 
 
Zlata si in zakladov ne želimo 
(praznina njihov je sijaj in – noč, 
varljiva vsa je njihova pomoč!) 
v zaupanja za - Kristusa živimo. 
 
Prišel bo! Na pojedino pozval  
bo vse, ki pričakujemo zvesto 
z lučjo prižgano v čistih Ga rokah. 
 
Takrat nas z vsemi blagri bo obdal, 
z nebeško stregel nam ljubeznijo: 
ne bo nas več izgube lačne strah – 
 
11.11. LUCERNA EST OCULUS (S. Joan B.) 
 
Oko, svetilka svojega telesa, 
žareč krog tebe je zgrnila sij 
in pokazala ti sveta strani, 
kot božja bi odprla se zavesa. 
 
Odkrila si ti pravo pot nebesa, 
da kot Pastir, Duhovnik Veliki 
h Gospodu vodil Njega bi stvari – 
bogata tvoja dela so: čudesa! 
 
Miru zavezo sklenil je s teboj, 
med ljudstvom božjim ti podelil rast: 
usmiljen spremlja te, do kraja zvest. 
 
Bogat naklanja blagoslov t svoj, 
da izvršuješ Zanj in z Njim oblast, 
ki dušam kaže v slavo onkraj zvezd. 

12.11. CARO ET SANGUIS NON REVELABIT 
(Mater miss.) 
 
Meso in kri ti usta razodela, 
povedala vsa znanost ni sveta 
odkrito hrepenenje ni srca 
in volja silna, moška ni spočela, 
 
dosegla niso čustva burna, smela, 
računi pokazali ne duha, 
oblast ne gospodarjev vsilila, 
prijateljev so usta onemela: 
 
Moj Oče sam je hotel ti odkriti, 
da sem edini, večni Sin Njegov, 
narave iste, kakor je – On sam – 
 
in dal ti moč, da mogel razglasiti 
Njegovo slavo sredi boš rodov, 
ki jim Pastirja le in Skalo dam! 
 
13.11. EXPLEVIT TEMPORA MULTA (S. 
Georg.) 
 
Izpolnil dobro čas je svoj bogati – 
osramotil življenje dolgo grešnikov, 
uvrstil v čisti rod se je sinov, 
ki vse sklenili so Gospodu dati. 
 
Ni mogla greha luč mu škodovati, 
zvabiti ga na pot svoj negotov, 
ne enega ukrasti mu darov –  
želel je božjo voljo spolnjevati – 
 
Od kod zajemala je bujno moč 
v življenju neizkušena mladost? 
kdo vodil kvišku njeno je oko? 
 
Nebo  mu je razsvetljevalo noč, 
Kruh Angelski mu vlival je modrost, 
da že v telesu strl je vso temo! 
 
14.11. EGO SUM PASTOR BONUS (S. 
Georg.) 
 
Sem li najemnik? Dobri li pastir? 
Ovac li iščem, svojo li korist? 
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Sem zvest dovolj Gospodu? V duši čist? 
Zveličanja sem li najdražjim vir? 
 
Udobje iščem li, lenobni mir? 
Dejanja sklepe vodi mi zavist? 
bom zbrisal izročenim dolžni list? 
Oziral na nobeno se ovir? 
 
Veselo moja duša odgovarja: 
Poglejte, bratje – tu je moja kri – 
pomišljal nisem je za vas preliti – 
 
Edinost bratski ta napoj ustvarja: 
da ločene privedem v lepše dni, 
sem v smrti sklenil – nase pozabiti – 
 
15.11. HUMANA SAPIENTIA SUBJICIENDA 
(S. Georg.) 
 
Podvrže vsa človeška se modrost 
resnici, ki Gospod jo govori, 
ki pričajo Njegove jo stvari 
in ki samo – nevernim  je skrivnost! 
 
Postavlja trden do neba si most, 
človeštvu, ki se še mudi v temi, 
prižgan svetilnik v dalje vse žari 
in vzbuja v njih, ki ji slede, svetost. 
 
Kot sol z močjo in zdravjem prepoji 
človeštvo, ki jo je sprejelo vdano, 
in grehov ga obvaruje gnilobe. 
 
V sinovih blagoslovljena živi 
in raste, utrjuje neprestano 
jim duše smrtne trohnobe. 
 
16.11. JUCUNDAM MANSIONEM (S. Joan 
B.) 
 
Prijetno bivališče ti pripravljam, 
moj Bog in moj Gospod – Kralj angelov: 
krepi in spremlja Tvoj me blagoslov, 
saj v Tvojih se zapovedih prenavljam. 
 
Z besedami častim te in proslavljam, 
ki Tvojih sladkih so odmev glasov 

(čez vse usmiljen si do grešnikov!) – 
visoko luč čuječnosti postavljam. 
 
In, kadarkoli prideš, Te svetal 
pozdravi v duši moji – Tvoj odsev: 
nikdar mi Tvoje olje ne poide. 
 
Lahko me, kadar hočeš, boš pozval: 
pobožnosti bo duh s Teboj odšel 
na svetlobo, kjer več sonce ne zaide - 
 
17.11. dom. XXIV. p. PENT (S. Joan B.) 
 
Prišla vesela vest ni le v besedi, 
ostala ni med brati prazen zvok, 
vrnila ni se pod neba obok: 
kot Seme v naši se razrašča sredi. 
 
Drevo mogočno v duš človeških gredi 
osvaja si obzorij širni krog, 
ne zadrže viharji ga nadlog, 
uspeva kljub vsej naših grehov zmedi. 
 
Globoko je pognala korenina: 
zasadil ga je Bog in k Bogu hoče, 
mladike svoje k nebu povzdiguje. 
 
Krepijo milosti ga iz višine, 
skrbi zanj vsemogočni, dobri Oče, 
ki Ga bogata rast poveličuje. 
 
17. 11. TOLLERE ET MITTERE IN MARE 
 
Kot gora se dviguje hudobija, 
taji Gospoda našega oblast, 
iz naših src Mu ruje dolžno čast, 
da ne prišli bi k Njemu, nas odbija. 
 
Molitev moč oblasti ji izvija 
in stavbe božje pospešuje rast: 
molitev – duhobije je – propast, 
kot rose božjo moč z neba upija. 
 
Da lastna ne premaga nas slabost, 
kot olje blagodejno nas mazili, 
podpira kot Gospodova desnica. 
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Najvišji duši govori modrost, 
ne zapusti nas prav v nobeni sili, 
po njej očem predstavi se – resnica! 
 
18.11. QUI PETIT, ACCIPIT 
 
Kdor  prosi, mu povem, da bo – PREJEL! 
Kdor vložil trud iskreni je srca, 
zastavil vere ogenj in duha, 
v ljubezen Mojo je trdno verjel, 
 
kdor se v solzah nasmehnil je vesel, 
dobil bo ve od svojega boga, 
presegla radodarnost bo neba, 
kar v njih najbolj smelih je želel. 
 
Še prej uslišana je prošnja vroča, 
Gospod pri grešnem se človeku ustavi, 
če je na mestu svetem izrečena, 
 
kjer naš Učenika sta navzoča, 
Pastirja in Luči življenja pravi, 
Vodnika svetu celemu – češčena. 
 
19.11. CORDA MISERATOR ILLUSTRA 
(Mater miss.) 
 
Usmiljeno nam pošlji luč z neba, 
usmiljeno na bedo našo se ozri, 
usmili vsakega , ki trpi, 
pod težo upogiba se gorja – 
 
Usmiljeno nam pošlji luč z neba 
in biser dragoceni nam odkrij, 
ki slutimo in iščemo ga vsi: 
na zemlji naj ga že oko spozna! 
 
Usmiljeno nam pošlji luč z neba: 
v vsakdanji delovnik naj zažari, 
da bomo mogli dvigniti zaklad – 
 
Usmiljeno nam pošlji luč z neba, 
da v nas vse brate, sestre razsvetli, 
ki radi bi jim dali dar bogat – 
 
 
 

20.11. UBI TAESAURUS VESTER EST (S. 
Georg.) 
 
Kje naš zaklad je? Naša kje radost? 
Kam naše si srce toplo želi? 
Kje našlo bo, po čemer hrepeni? 
Največjo moglo piti Nje sladkost? 
 
Kako preprosta, blizu je modrost! 
Kraljeve dvore hladno zapusti, 
v samoti s svojim bogom govori, 
v Trojice Svete vodi ga skrivnost. 
 
Hiti za dušami, ki še ječe 
v nevere težkih, žalostnih vezeh: 
v Gospodu proži bratsko jim roko. 
 
V svobodo vodi njihove vrste 
ne bo otrok več božjih tlačil greh 
rešilo jih je milostno nebo! 
 
21.11. SPIRITUS SANCTI HABITACULUM 
 
Duha sem Svetega prebivališče 
njegove neizmerne milosti 
žarijo v meni v svoji polnosti: 
Gospodove ljubezni sem žarišče. 
 
Pri meni najde jo, kdor vneto išče, 
kdor se s posvetnim ne zadovolji, 
po boljši domovini hrepeni, 
kdor v božje stopiti želi svetišče. 
 
Z menoj vse svoje posveti življenje, 
postane tempelj mu – vesoljni svet 
in duša je njegova – čist oltar. 
 
Duh božji navdihuje mu stremljenje, 
v dejanje vsako spremeni besed, 
ki srcu jih šepeče – Gospodar. 
 
22.11. FIAT IMMACULATUM (S. Georg.) 
 
Ostane čisto moje naj srce, 
da kdaj bi ne bila osramočena 
v trpljenju večna brezna potopljena: 
Gospoda moje iščejo želje. 
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Vse misli kot svetilka plameni, 
ki za prihod je božji okrašena, 
Gospodovi je slavi posvečena, 
da mnogi bratje v njej se prerode. 
 
Kako zato naj ogenj bi posvetni, 
kako naj rablja samega bi meč 
življenje mogel mlado umoriti? 
 
Premagani klonili so prevzetni, 
zaman njih sklepi so, njih strah odveč: 
na večna svatbo z Bogom smem vstopiti. 
 
23.11. MECUM LABORAVERUNT 
 
Z Menoj so delali in se trudili 
prijatelji in bratje, učeniki – 
ostali čredi zvesti so vodniki, 
ker so prisrčno, toplo jo ljubili. 
 
Življenja večni vir so ji odkrili, 
v pustinji in izgnanstvu tolažniki, 
usmiljenja in milosti sredniki – 
še v smrti svojih niso zapustili. 
 
Prijetni Bogu Moji so darovi, 
prijetno Jagnje čisto posvečeno, 
ki bratov svojih krivdo je opralo. 
 
Iz Skale zdravi rastejo sadovi, 
življenje sveže, v vek blagoslovljeno 
iz trudov je in iz trpljenja vstalo. 
 
24.11. DOM. XXV. p. PENT. 
SICUT FULGUR EXIT  (S. Joan B.) 
 
Gnusoba razdejanja nas pokriva, 
gorje, nezvesti človek, ti, gorje – 
preroki krivi znamenja vrše, 
bahavost njih šopiri se lažniva. 
 
Ves svet se v stiski grozi použiva, 
iz mest z dojenci matere beže, 
a z mrtveci se jastrebi goste – 
uničenja smo nepregledna njiva. 
 
Minljivo – večnemu pripravlja pot: 

kot blisk prikaže se človekov Sin 
in – sodba z Njim in veličastvo, moč – 
 
Prebudi voljo našo, o Gospod, 
da bolj goreče zaželi dobrin, 
ki vsa pred njimi razprši se moč! 
 
24. 11. SUPER FAMILIAM SUAM 
 
Postavil Bog, čez svojo si družino, 
služabnika, da bi zvesto skrbel 
za tiste, ki si k Sebi jih privel, 
privabil v križa sveto si bližino. 
 
Odkrival si modrosti mu globino, 
da sam je zaživel jo, druge vnel, 
obnovil jih v ljubezni in ogrel, 
preganjal kakor svetla luč temino. 
 
Iskal, želel ni drugega plačila, 
kot da trpi in je zaničevan: 
Gospodu s tem se svojemu približa. 
 
Nebesa sama so ga razglasila, 
ni trudil vse življenje se zaman: 
uživa delež večnih slavo križa! 
 
25.11. LOQUEBAR DE TESTIMONIIS TUIS 
(S. Georg.) 
 
Prepolna duša je bila spoznanja, 
da sam resnica, pot si in življenje, 
da vsako pred Teboj zbledi trpljenje, 
prepolno je srce pričakovanja, 
 
da jeza škodi mi, ki me – preganja, 
da zmede me, prestraši govorjenje, 
odvrne me od Kralja sramotenja – 
in sila bi me ranila zunanja. 
 
Zdrobijo v božji moči se mučila, 
resnice seme zmagoslavno klije, 
krvniki se spreminjajo v  - učence. 
 
Na veke, Bog, Te bom zato hvalila, 
ki v veličastvu vse nebes Ti sije 
in daješ tudi šibkim – slave vence! 
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26.11. IN REGENERATIONE SEDEBITIS ET 
VOS (S. Georg.) 
 
Veliko  je pred nami prerojenje: 
nobeno naših del ne bo prešlo, 
Sodnik sveta pozabil ga ne bo: 
čas žetve in plačila je vstajenje. 
 
Ko v večno nas pokliče prebujenje, 
stotero nam bo vse povrnjeno, 
kar izvršili kdaj smo za nebo: 
utešeno srca bo hrepenenje! 
 
Pred Stvarnika zbledijo vse stvari, 
po njih več misel naša ne vprašuje: 
očeta, polje, hišo zapusti - 
 
Minljivost nas življenja prepričuje, 
kje cilj je naš, kam naša pot drvi: 
svoboden duh nad svetom gospoduje! 
 
27.11. DE EA: DOM.XXV. p. PENT 
NON CESSAMUS (S. Georg.) 
 
Ne nehamo prositi in moliti, 
iz globočine kličemo, Gospod, 
usmili negotovih se usod, 
in k luči daj nam iz teme preiti! 
 
Daj v voljo se nam tvojo poglobiti, 
izvrševati vedno jo, povsod, 
da – ko zamaje se nebesni svod, 
s sadovi mogli bomo Pred te priti! 
 
Deželo svojo zopet blagoslovi, 
odvrni sužnost, ki nas vse mori, 
saj misli Tvoje polne so miline! 
 
Kar prosijo, naj prejmejo sinovi, 
in, kar želimo, naj se nam zgodi – 
naj znamenje odreši nas – SINU! – 
 
 
28.11. DE EA DOM. XXV. p. PENT 
NON PRAETERIBUNT 
 
Nad nami sonce jasno bo temnelo 

toplota, luč njegova bo prešla – 
in zvezde bodo padale z neba – 
človeštvo v stiski, grozi bo drhtelo. 
 
Naj Kristusom lažnjivim bi verjeli? 
Naj vseli v nas še večja se tema, 
obup naj bega našega duha? 
Ni li dovolj človeštvo že trpelo? 
 
O blaženo srce, ki božje vnelo 
ga Znamenje je v času že minljivem 
in vtisnilo mu – večnosti pečat – 
 
Ko bo nad njim ob koncu zagorelo, 
rodil v telesu našem bo trohljivem 
življenja božjega se polni sad. 
 
29.11. DE EA: D. XXV. p. PE 
COGITATIONES PACIS (Mater miss.) 
 
Miru želim in nosim ga na svet – 
miru, ki notranjost vam napolnjuje, 
ko vse minljivo ruši se, nehuje, 
ušesa bega množica besed, 
 
uprt ostane kvišku vaš pogled, 
rešitve neomajno pričakuje, 
z zaupanjem vse stiske premaguje 
in skozi ruševine najde sled. 
 
Minilo bo, kar zdaj Vas utesnjuje, 
naj bo ljubezen nežna – divji srd, 
naj setev skrbna – naj bogata žetev: 
 
nov svet se v dolgo večnost nam rojuje 
ki strta v njem izginila bo smrt – 
saj Oče bo z otrok umaknil – kletev – 
 
29.11. NOVENA 
AD HONOREM IMMACULATAE 
EXSULTABIT ANIMA MEA (Mater miss.) 
 
Raduje duša Moja se, prepeva, 
Gospoda hvali, svojega Boga, 
ki ljubi z vso toplino Ga srca, 
v popolnosti Njegovi izgoreva, 
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vse dni Ga vdano moli razodeva, 
daruje vse bogastvo Mu duha, 
oznanja vsem otrokom Ga sveta, 
ki njihova Me je ganila – reva. 
 
Ne bo beseda Moja umolknila: 
o Njem, ki je od vekov, govori 
in ki Mu vsa deviška večnost služi. 
 
Ne bo veselja iskra ugasnila, 
ki v božjem ognju čista plameni 
in z žarom se njegovim večnim druži. 
 
30.11. INDUIT ME VESTI MENTIS SALUTIS 
 
Z bogastvom in razkošjem si lepote, 
s sijajem, ki presega sonca žar, 
in  nima ga nobena druga stvar, 
ogrnil dušo Mi, prepoln dobrote. 
 
Da vrneš njim, ki sužnji so slepote, 
prvotne čistosti deviški dar, 
pojavi Moji si podeli čar, 
da bi ob njem Te vzljubile sirote. 
 
Objokanim očem naj sonce vzide, 
ki iz nakita milosti blešči 
in greje z ognjem Svetega Duha. 
 
Življenja novega naj doba pride, 
dan neoskrunjen svetu se rodi, 
izvije naj gnusobi se pekla – 
 
1.12. NEC DELECTASTI INIMICOS MEOS 
 
Dovolil nisi, da bi veselili 
sovražniki se zmage nad Menoj: 
ostajam nedotaknjen otok Tvoj, 
da vsi vekovi bodo Me častili – 
 
Načrti zli so se izjalovili, 
ki vnesli v svet razdor so in zastoj – 
po Meni v svet se vrnil je pokoj, 
pekla poskusi vso so moč zgubili. 
 
Ko Mene Zarod Moj zalezovala 
je kača, zvita vsa in vsa strupena, 

ji peta Moja strla je glavo. 
 
V Gospodu – zmagovalka bom ostala 
človeštvu pomočnica dragocena, 
obupa varovala bom zemljo. 
 
2.12. DIGNUM FILIO TUO HABITACULUM 
 
Nekoč gradili krasna so svetišča 
bogovom, ki so jih samo slutili, 
s predstavami njih so se motili: 
oči so trudne jim bile od blišča. 
 
Ko pravi Bog je rabil bivališča, 
z darovi so Njegovi okrasili, 
da v zmotah tavajočih se usmili 
popolnosti izvoljena žarišča. 
 
Ustavil se na Meni je pogled, 
Najvišji se na deklo je ozrl, 
z edinstvenim obsipal Me bogastvom. 
 
Postala sem lepote same cvet, 
ki v Sad dozorel je in se odprl, 
da vse presega s svojim veličastvom. 
 
3.12. MUNDOS AD TE PERVENIRE 
 
Srce želi si sreče in jo išče, 
tako bolnik po zdravju hrepeni, 
jetnik po luči iz teme stremi 
in žejni prosi za vode prgišče. 
 
Ljubezen niso – sanje! Je težišče 
življenja našega in naših dni – 
in sila, ki v – dejanje se sprosti, 
popolnosti izbrano je osišče. 
 
Ljubezen, ki v Boga je potopljena, 
ki snubljenju pekla ne prisluškuje, 
ne škodi zmote ji strupeni dih. 
 
Očiščena je v Njem in prerojena, 
ki za učenje naše se daruje, 
poti je naših Spremljevalec tih – 
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4.12. AB AETERNIS ORDINATA SUM 
 
Od vekov in iz davna sem izbrana, 
ko niso skale silne še gore, 
ko morje še iskalo je meje, 
nebeških zvezdam pot bila ni znana. 
 
Modrost in milost Mi bila je dana, 
načrte videla sem, kaj žele, 
roke Gospodove, kako grade; 
da – uresničim jih, sem v svet poslana. 
 
Devica čista sem, Duha nevesta, 
ki razsvetljuje in oplaja svet, 
zamisli sem Njegovih živa – mati. 
 
Spolnjujem vdano jih, do kraja zvesta, 
objemam božji zarod, ki ni štet, 
nikdar ne neham zanj posredovati! 
 
5.12. DELICIAE MEAE ESSE CUM FILIIS 
HOMINUM 
 
Kaj Moje je veselje? Kaj – radost? 
In kaj je duši Moji najbolj milo? 
Srce brezmadežno najbolj ganilo, 
pomenilo največjo Mi sladkost? 
 
Z nebes na svet graditi božji – most, 
da bo človeštvo se po njem rešilo, 
kar ponižuje ga, se bo znebilo: 
v Gospodovo se vraslo bo – svetost! 
 
Otrok Me je ganila nebogljenost, 
ki od Očeta so se izgubili, 
pa jokajo, gladujejo v – tujini – 
 
Vsa čista Moja kliče jih iskrenost, 
da spet bi v topel se objem vrnili, 
ki našli bodo v – Moji ga bližini. 
 
6.12. AVE, GRATIA PLENA 
 
Pozdravil Te je prve zarje svit, 
ki v žalost je človeško zasijal, 
izgnance s prvim upanjem navdal, 
da srečen preizkušnje bo izid, 

ki vanj je zapeljivec pahnil zvit 
vse, ko nam je blaženost ukral, 
med trnje jih v dolino solz nagnal, 
med nas in med Očeta zgradil zid – 
 
Pozdravlja hrepenenje Me sirot, 
ki Tvoje čiste iščejo luči, 
da ne zajame nas obupa noč – 
 
Pozdravlja Me žareč nebesni svod, 
ki polnost milosti ga prekosi, 
iz vse pojave tvoje dihajoč. 
 
7.12. DOMINUS TECUM 
 
Gospod, ki sam od vseh vekov živi, 
ki z dihom volje je  ustvaril svet, 
da se odpira v slavo Mu kot cvet, 
v Njegovem blagoslova sad zori. 
 
S Teboj, Gospa, ostal do konca dni 
in hodil bo: mogočen, dober, svet – 
najslajša in Njegovih se besed 
Beseda učlovečena rodi! 
 
S Teboj prebiva, sredi nas navzoč: 
prinašaš vse drhteče Mu češčenje, 
ki predenj se iz naših dni dviguje. 
 
Po Tebi vso pošilja nam pomoč, 
da v stiskah ne ugasne nam življenje – 
s Teboj, Brezmadežna, nas posvečuje! 
 
30.11. QUO MODO CREDENT? 
 
Kako bi vendar mogli verovati, 
Gospodovo bi klicali ime 
in k Bogu svoje dvigali srce, 
v življenju mogli dobro bi ravnati, 
 
če nismo slišali oznanjevati, 
po čemer duše naše hrepene, 
kar misli naše čakajo, žele, 
kar moglo s trdnostjo bi nas navdati?! 
 
Usmili se, Gospod, na nas poglej, 
oznanjevalcev pošlji nam resnice, 
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da za Teboj pokažejo nam pot – 
 
Tvoj zvesti ribič, varuh naš  Andrej, 
naj Tvoje vselej nas uči pravica 
in k Tebi vodi nas naš vdani rod! 
 
1.12. DOM I. ADV 
CUM BENEDICTIONE PLENA EX PACE 
PERFECTA (S. Joan. B.) 
 
Pršel je čas, da vstanemo iz sna, 
pred našimi očmi se vse izgublja, 
kar v svetu ceno, trdnost nam obljublja – 
razvija dnevno konec se sveta. 
 
Prišel je čas, da vstanemo iz sna: 
tema se trudi, dela – nas pogublja – 
Nevarnost greha s težo samoljubja 
ne sme usužnjevati več duha! 
 
Zaupno k bogu dvigamo oko – 
kako bili bi kdaj osramočeni! 
Kako Gospod naj svoje drage zapusti? 
 
Rešenje naše skoraj bo prišlo, 
rodili sad bomo blagoslovljeni, 
beseda božja vsaka se  - zgodi. 
 
2.12. ME EXSPECTAVERUNT (S. Joan B.) 
 
Prežali grešniki, pričakovali 
zvijač, obljub so polni in – laži, 
nastavljali mi v podlosti pasti, 
Gospodu mojemu so čast jemali, 
 
duha najdražji biser so teptali, 
ki moje si življenje ga želi, 
zaradi njega v svetu vse pusti: 
omagali so, praznih rok ostali! 
 
Na vek slavilo moje bo srce 
Gospoda, Kralja mojega, Boga, 
ki mi zapustil v stiski me in sili – 
 
Zaklad položil v moje je roke: 
zbledi pred njim bogastvo vse sveta – 
grenkost trenutki težki so zgubili. 

3.12. LAUDATE DOMINUM (Mater miss.) 
 
Hvalite in slavite, vsi rodovi, 
Gospoda, ki vas k sebi je pozval, 
apostolov, glasnikov vam poslal, 
da v svet Duha privedejo vas novi. 
 
Po njih postali – božji ste sinovi, 
otroštvo – krst vam sveti daroval, 
njih čudež vas je v zdravje okrepčal: 
pokazali so vere se sadovi. 
 
Do kraja zemlje se je glas razširil, 
ki o Gospodu, Kralju govori, 
oznanja stvarstvom se vesela vest. 
 
Kdo naj prostranstva silna bi izmeril, 
kjer se ime Zveličarja glasi, 
ki znamenja velika dela zvest? 
 
4.12. STOLAM GLORIAE INDUIT EUM (S. 
Georg.) 
 
Odel, Gospod, si z oblačilom slave 
služabnika, ki sam si ga pozval, 
z zvestobo svojo in močjo obdal: 
da luč prižiga širi vere prave. 
 
S soljo modrosti je slabost narave 
človeške pred gnilobo varoval, 
zapovedi je Tvoje in postave. 
 
Darov je vedno novih pridobival, 
v nebeško jih nabiral je radost, 
ki učenike zveste z njo plačuješ. 
 
Na svetu je že njen odsev užival, 
veselje slutil, blaženo sladkost, 
ki z njima svoje zveste obiskuješ. 
 
 
5.12. MEMOR ESTO  (S. Georg.) 
mislim, da bo konf. pa je – ni….  
 
Spominjaj se, da naš Gospod je – vstal! 
Premagal vse telesno je trpljenje, 
sovražnikov prenesel sramotenje, 
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za vse vekove svojim – moč je dal. 
 
Resnice skrival ni, kot bi se bal, 
da škodilo bi zlobno govorjenje, 
nasilnikov zatrlo jo teženje: 
pred svetom vsem Očeta je priznal! 
 
In, kjer sem jaz, tam je – služabnik Moj – 
zvesti v življenju, smrti Mi sledi: 
nikdar ne bo zajela ga tema! 
 
Živi in upa, zmagal bo z Menoj, 
prenaša srd nespametnih ljudi: 
s častjo bo pot njegova venčana – 
 
6.12. OPERATUS ET LUCRATUS EST (S. 
Georg.) 
 
Kako z darovi, Bog moj, gospodarim, 
ki mojim si izročil jih rokam? 
je v skladu z voljo Tvojo, kot ravnam? 
Morda načrte tvoje svete kvarim? 
 
Ne daj, da enega le zanemarim, 
zapravljam ga, kot bil bi v svetu sam, 
in njim, ki čakajo me, ga ne dam – 
Ne daj, da kot pogani z zlatom šarim. 
 
Ti Bog, si našel me in me mazilil – 
zavezo sklenil si z menoj na vek 
in Tvoja božja roka me podpira. 
 
Da bi po meni se sirot usmilil, 
ki jih pozablja mrzli časov tek 
in brez ljubezni njih svetilka hira. 
 
7.12. SPIRITU SAPIENTIAE 
 
Napolnil, Bog, si z duhom me modrosti, 
ki sam si živa, polna, neminljiva, 
ki v svetu in življenju se odkriva 
in nujno vabi k svoji nas svetosti. 
 
Odkril očetovske si mi skrivnosti, 
prevzela me sladkost je ljubezniva 
n smotrnost in trdnost nezrušljiva, 
ki z njimi sklanja k naši se slabosti. 

Odprl si usta mi, da sem govoril, 
zapovedi oznanjal – spolnjeval: 
skrbel kraljestvu Tvojemu za rast. 
 
Spreobrnjenje grešnikom priboril 
z močjo sem tvojo – rod je padli vstal! – 
občestvo vse Ti je dajalo čast. 
 
8.12. CONC. IMMAC. B. M. V. (S. Joan B.) 
 
Vekov še dolgotrajnost ni prišla 
morje, ozračje, trden zemlje krog 
iskali so opore kot otrok 
in ni še zasvetila luč zvezda. 
 
Ko se rodila v mislih je boga, 
stopila Zvezda v zgodovine tok, 
ki blaženih zasenčila obok 
s Spočetjem svojim je  - Brez Madeža. 
 
Vsa Polna Milosti se je sklonila, 
da svoj edinstveni prinese žar 
vsem tistim, ki po luči hrepenijo. 
 
Življenja blaga jim je obljubila, 
zveličanja posredovala dar, 
ki z vdano Ji ljubeznijo sledijo. 
 
8.12. II. DOM. ADV. (S. Joan B.) 
AD PREPARANDAS VIAS 
 
Pripravimo, Gospod, naj Ti poti: 
naj čisto kakor zarja bo srce, 
sledovi z nas se gnusnih gob zgube, 
ki z njimi stara sužnost nas teži. 
Naj hromi zgane se in pohiti, 
dosegel bo, kar prosijo želje, 
v veselju mišice se utrde: 
mladika novih časov nam brsti! 
 
Kraljevega potomec je rodu, 
dviguje se, da vlada narode, 
ubogim da oznani blagovest. 
 
Poslanec, Knez je veliki miru, 
kdo naj oblasti se Njega upre? 
prihaja, ker nam je do kraja – zvest! 
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9.12. DE EA. DOM. II. ADV. 
TUES, QUI VENTURUS ES? (S. Joan B.) 
 
Si Ti, ki moral bi med nas stopiti? 
Vse naše išče, čaka te trpljenje, 
vse naše kliče, prosi hrepenenje – 
Nihče ne more drugi nas rešiti. 
 
Nihče ni zmožen nas, kot Ti, ljubiti 
in kdo tako naj še pozna življenje, 
kot Ti, ki nam naklanjaš usmiljenje? 
kako bi mogli v Tebi se motiti?! 
 
Glasno baha se svet in govori – 
pa nismo slišali ga, razumeli, 
kako naj – gluha bi odprl ušesa? 
 
Ko glas dotaknil Tvojih besedi 
se nas je prvič, smo tako dojeli, 
da si prišel odpirat nam – nebesa! 
 
10.12. DE EA: UT SPEM HABEAMUS 
(Mater miss.) 
 
Kdaj naše naj zaupanje poide? 
Ugasne plamen, ki živo gori 
in neprestano vliva nam moči, 
da duh v nejasnosti nam ne zaide? 
 
Enak, svetal nam vsako jutro vzide: 
in še, če slepe bi bile oči, 
odpre jih čudežno in razsvetli, 
da radostno spoznanje nas obide – 
 
Pogani smo – navezani na svet – 
in ljudstvo, ki usmiljenje ga išče 
neskončno našega boga – Očeta – 
 
Že bliža tek določeni se let, 
ko znova nas z ljubeznijo obišče: 
so naša pota dosti čista, sveta? – 
 
11.12. GRATIAS AGANT DOMINO 
PRO MISERICORDIA EJUS (S. Georg.) 
 
Rodovi vsi Gospoda naj slavijo, 
veselo naj Mu hvalnice pojo, 

da napolnile bodo vso zemljo – 
o vdanosti otrok naj govorijo. 
 
dolžnosti naj največji zadostijo, 
ki razodelo jim jo je nebo 
in ni nam v kri zapisana, meso: 
Očetove besede jo učijo. 
 
Ljubezen vdana, zvesto bo češčenje 
viharjev jezo, moč premagovalo, 
kot trdna Skala čredico nosilo. 
 
Minljivo zdrknilo bo v pozabljenje: 
rojeno iz Boga pa bo ostalo 
in večnost vso Gospoda bo molilo! 
 
12.12. PLUS QUAM PROPHETAM (S. 
Georg.) 
 
Kaj šli smo gledat? Kaj poslušamo? 
In kdo je mož, ki sredi nas stoji – 
(kot krst samoten glas njegov zveni): 
nihče doslej govoril ni tako – 
 
Prebuja vest z besedo nam glasno, 
ne skriva naših grehov, ne taji – 
razkriva, graja jih brez milosti: 
zahteva, naj – pokoro delamo – 
 
Kdo zbudil v njem odločnost je možato? 
In kdo razbistril notranji mu vid? 
In kdo je Tisti, ki ga je poslal? 
 
Ničesar sam si ne svoji bahato, 
nedoumljiv na njem počiva svit: 
Glasnik Zveličarja je iz višav! 
 
13.12. AEMULOR ENIM VOS  (S. Georg.) 
 
Ljubezen Moja išče ljubosumno 
življenje vašo, vašo čast in srečo – 
pripravljenost deviško in cvetočo, 
spolnitev vseh zapovedi pogumno. 
 
Povedal sem jih jasno, nedvoumno, 
ko videl voljo vašo sem gorečo: 
odvrnil vso nevarnost sem pretečo, 
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zvijačno laskanje sveta in sumno. 
 
Iskanje vaše sem usmerjal nežno,  
za vrednosti odpiral vam oko, 
ki ne zgube se kakor kratek sen! 
 
Spremenil sem trpljenje kratko, bežno 
v radost, ki ji pretesno je nebo: 
prihranil biser drag vam, pridobljen – 
 
14.12. JERUSALEM, SURGE (S. Joan B.) 
 
Iz dvomov vstani, ves Jeruzalem! 
Zakaj  pomišljaš, negotov vprašuješ? 
Še več dokazov iščeš? Omahuješ? 
Verjeti moč ni lastnim ti očem? 
 
Odprl jih Prerok slepim je ljudem – 
kaj drugega, kaj – več še pričakuješ? 
V slepoti lastni tavaš in – kljubuješ! 
Kdaj konec – prostovoljnim bo nočem? 
 
Zakaj zapiral svoje bi srce 
za vse veselje, ki se ti oznanja, 
in vso tolažbo našega Boga? 
 
Prisluhni hvalnicam, ki Ga slave! 
V usmiljenju se do ubogih sklanja 
edinstvena in blaga vest z neba – 
 
15.11. DOM III. ADV 
17. let pontif. Maxim. (S. Joan B.) 
 
Naj Tvoj obisk, Gospod, nas razsvetli, 
prežene malodušnost iz srca, 
z veseljem nas napolni, okrepča, 
prežene vse tesnobne naj skrbi! 
 
Izročamo molitvam, kar teži 
in bega dnevno našega duha – 
uho boš nagnil k žalosti sveta 
in spet nas Tvoja milost poživi. 
 
Stojiš med nami! – kdo naj Te pozna? 
Glasnik Te blagoslovljeni odkriva 
in v srca naša Ti pripravlja pot – 
 

Prisrčna blagost naj nas vse navda, 
da Tvoja bo dobrotnost ljubezniva 
poslednje dvome razpršila zmot. 
 
16.12. BENEDICTUS DEUS (S. Joan. B.) 
 
Zahvaljen Bog in Oče usmiljenja, 
ki nas tolaži v vsakršni nadlogi, 
ko s tesnimi obdajajo nas krogi 
napodi srda, zlobe, sramotenja. 
 
Zahvaljen bodi, ker po Njem začenja 
spet radovati človek se ubogi, 
končuje z – zmago na trpljenja progi, 
saj križ odpira vrata mu – vstajenja! 
 
Kaj bežno naj življenje nam pomeni? 
Samo, kdor ga – zgubi, ga je: našel! 
In kdor ga išče v svetu – ga zgubi! 
 
Z Gospodom samim v blaženi zameni 
po križu in trpljenju bo – živel 
in v slavi kraljeval do konca dni. 
 
17.12. DE EA. DOM II. ADV 
VOX CLAMANTIS 
 
Glasno vas kličem, bratje in sinovi, 
glasno oznanjam božji vam prihod – 
pozivam, da pripravite mu pot: 
zgubijo naj se brez sadu glasovi? 
 
Glasno vam kličem, naj v radosti novi 
osrči misel vas, da je Gospod 
do malodušnih sam odprl si vhod, 
ko spet deželo svojo blagoslovi. 
 
Njen glas bom le samotnega v puščavi, 
ki ga nihče ne sliši, zanj ne ve? 
Zaman prejeli ste pokore krst? 
 
Očisti naj vam duše in pripravi: 
Gospod je blizu! -  naj se vesele 
in vsak v veselju naj se skaže – čvrst! 
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18.12. RORATE, CAELI (S. Georg.) 
 
Rosite nam, nebesa, oznanilo, 
ki zemlja vsa željno ga pričakuje 
in se v pričakovanju posvečuje – 
Rosite Znamenje, ki bo rešilo 
 
človeštvo bolno in nas prerodilo – 
Poslanec svet se dušam približuje, 
Najvišjega nas milost napolnjuje: 
Duha navdihu bo srce sledilo. 
 
Obljubljeni se sredi nas dviguje, 
kraljuje v veličastvu vseh gora, 
vsa ljudstva so se k Njemu napotila. 
 
Ostrina meča – v lemež naj prekuje 
in v srp krotak se dolga sulica: 
beseda božja se bo izpolnila! 
 
19.12. GAUDETE, ITERUM DICO (S. Joan. 
B.) 
 
Veselite se! vedno vam ponavljam, 
zakaj izgubljali bi se v skrbeh, 
li vaša žalost ne bila bi greh? 
Z vestjo veselo, bratje, vas pozdravljam. 
 
Ne vidite, da sredi Vas ustavljam 
se v vašega življenja krotkih dneh 
in vsako željo berem vam v očeh? 
Nikoli vas brezbrižno ne ostavljam. – 
 
Naj božji mir vam varuje srce, 
daj božji mir, ki vsak razum presega 
in malodušnost se pred njim zgubi – 
 
Zakaj v bojazni duše vam drhte? 
Kako je nično, kar teži, vas, bega! 
Naj ves Moj blagoslov na vas rosi! 
 
10.12. MAGNIFICAT (S. Georg.) 
(v šoli zafrknili z odložitvijo igre) 
 
Raduje moja duša se, poveličuje 
najvišjega Gospoda in Boga – 
Njegova moč in milost je prišla: 

s pravico siromake obiskuje – 
 
Bogato z duhom svojim  napolnjuje 
vse tiste, ki so dobrega srca 
in na obisk pripravljeni z neba: 
z veseljem, milostjo jih posvečuje. 
 
Kako je, dragi, blizu nam Gospod! 
Navzočnost smo njegovo zaslužili, 
ljubezni svoje polnost nam prinaša – 
 
Pozdravljen, blagoslovljen naj prihod 
Njegov med nas dobrotni bo in mili, 
ki prošnje naše in želje prekaša! 
 
21.12. BEATI, QUI NON VIDERUNT 
 
Blagrujem nje, ki niso videli 
na rokah mojih znamenja žebljev, 
pred Mojo ni stranjo jih strah objel 
pozdravile Me niso njih oči, 
 
k nogam Mi niso pali vzhičeni: 
blagrujem tistega, ki je verjel 
besedi bežni, ki jo je ujel 
in ki v Meni živa govori! 
 
Ni tujec več, popotnik izgubljen, 
ki ga skrbi, kam bi glavo položil: 
postal je – svetih brat in domačin! 
 
Na temelj večno živ je vgrajen, 
v duhovno stavbo, ki sem jo obkrožil, 
ko k vam prišel sem bivat iz višin – 
 
 
21.12. SAB. QUAT. T. ADV. 
ECCE, REX TUUS VENIT 
 
Poglej, Sienska hči, tvoj Kralj prihaja, 
nihče naj te ne bega in ne straši: 
približal se je Bog deželi naši, 
odrešil rod – svoj dragi rod! – prihaja – 
 
Že delo hudobije se razkraja, 
še razdvojeni njeni so pristaši: 
a mi kot ovce zbiramo na paši 
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Pastirja se, Boga, ki nas obdaja! 
 
Obličje sveto slutimo njegovo, 
kako je blizu slehernemu nas! 
nebo pripoveduje božjo slavo. 
 
Podeli malodušnim moč je novo, 
bogat si zasejal je cvetja kras, 
spremenil vonj je jalovo puščavo – 
 
22.12. DOM IV. ADV. (S. Joan B.) 
EXCITA POTENTIAM TUAM 
 
Prebudi svojo silno moč Gospod, 
in pridi – pridi s svojim odpuščanjem – 
očisti srca z živim nam kesanjem: 
pripravimo naj ti dostojno pot! 
 
Naj izravna napuh se naših zmot, 
naj konec lastnim bo poviševanjem – 
Naj s krotkim dviga se poniževanjem, 
veselo duša sprejme – Tvoj prihod. 
 
Ponižal Bog se je med grešni rod 
in svoje dal nam znamenje ljubezni: 
Devica čista je – Sinu spočela – 
 
Pozdravlja angelov Jo sveti svod, 
potopi, duša, v milost se, pogrezni – 
Besedo v vsej resnici boš objela. 
 
1) most človeka do Boga 
2) most v sočloveku do Boga 
3) most od človeka do človeka 
 
23.12. DE EA. DOM. IV. ADV. (S. Georg.) 
APERIATUR TERRA ET GERMINET 
 
Med razne gospodarje razdeljena, 
zavita v sužnost lastnih grešnih dni, 
sodnikov krivih, težke oblasti, 
vendar s prerokbami vsa prepojena, 
 
da pride čas, ko bo blagoslovljena, 
odpre nanj zemlja se in naj rodi. 
Njega, ki upanje je vseh ljudi 
in ki Mu vera vseh je posvečena! 

 
Očistil nas bo težki krst pokore, 
oči izmile njega nas vode, 
da bodo vdele: EMANUELA – 
 
Vse hrapavo – izgladiti se more, 
nebesa naj Zveličarja rose: 
puščava spet sveta bo zacvetela. 
 
24.12. TOLLITE PORTAS (S. Georg.) 
 
Odprite, knezi, vrata večnosti, 
naj pride, vstopi Kralj pričakovani, 
po vseh prerokbah napovedovani, 
potomec kralja Davida krvi – 
 
Iz Svetega Duha, po milosti, 
spočet Odrešenik je naš poslani, 
da odpuščanje, milosti bi nad nami 
poživil spet v mogočen kres Luči! 
 
Odprite, knezi, vrata večnosti: 
Gospodova naj slava razodene 
človeštvu vsemu se, na kraj zemlje – 
 
Naj razpršijo se pomisleki: 
Device Sin nas bo blagoslovljene 
odvzel bremena vsa, ki nas teže. 
 
 
25.12. NATIVITAS DOMINI 
FILIUS MEUS ES TU (S. Joan.) 
 
Moj Sin si Ti – od vekomaj Moj Sin – 
Dopolnil se je čas, da stopiš v svet, 
spregovoriš najlepšo vseh besed: 
žar milosti se skloniš do nižin – 
 
Prihajaš v noč brezbožnosti, temin, 
še v svojem mestu nisi bil sprejet – 
rodiš se – v hlevcu, v revščino odet: 
pojo Ti slavo – angeli z višin. 
 
Glasno ljudem oznanjajo radost – 
bojazen, nezaupanje odveč 
pred ognjem je ljubezni iz neba. 
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Ljudem trpečim: božji mir, prostost – 
zaman nasprotnikov je srd hrumeč – 
svetloba prave je luči nam vzšla! 
 
25.12. NATIVITAS DOMINI. (Mater miss.) 
TRANSEAMUS USQVE BETLEHEM 
 
Pojdimo, bratje, v mali Betlehem – 
najmanjše izmed vseh kraljevih mest: 
našli smo pravo izmed mnogih cest – 
joj, kakšno čudo mudi se očem! 
 
V deviške, svete Matere objem 
je Dete položeno – blagovest, 
ki je poslana z onostranstva, z zvezd, 
v veselje je poslana vsem ljudem. 
 
 
Dobrota, ljudomilost razodela 
se je Gospoda, našega Boga: 
za naše je rešenje stopil v svet – 
 
Zvabila niso Ga pravična dela, 
ki vzklila bi iz našega duha – 

usmiljenja se sklanja k nam prevzet! 
 
25.12. NATIVITAS DOMINI.  
IN PROPRIA VENIT 
 
Prišel in vstopil Kralj je večne slave 
v kraljestvo svoje, v svojo je lastnino: 
ko je nebes zapustil domovino, 
ogrnil v lik človeške se narave. 
 
O Njem prerokbe pričajo, postave, 
oznanjuje z modrosti Ga globino – 
prekosil naših je besed ožino 
in Sam se kaže v svitu luči prave – 
 
Po Njem nekoč, kar biva, je nastalo 
in vse le dih je iz Njegovih ust 
in spet prešlo bo kakor bežen dih – 
 
Po Njem iz sužnosti bo grehov vstalo, 
po Njem prerodil svet se prazen, pust: 
Njegov v nas pesmi sprožil bo navdih. 
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Na drugi strani zvezka: 
KRALJICA VENCA ROŽNEGA, 
NAJ CELI SVET TI HVALO DA 

PRIPEVI ZA SV. ROŽ. VENEC (29.10. F. III.) 

 
Poslan je angel iz neba; 
da bi pozdravil Te, Gospa, 
in bi od Svetega Duha 
spočela Sina – Jezusa. 
 
Marija hitro gre v gore, 
da teti svoji vse pove: 
veselo hvalijo žene 
skrivnosti božje vzvišene. 
 
Na sredi tihe se  noči 
Odrešenik sveta rodi: 
na slami v hlevcu tam leži, 
pojo Mu slavo angeli – 
 
Edinca posveti Bogu 
v rešenje našega rodu: 
v Vstajenje ljudstvu božjemu 
in v padec svetu grešnemu – 
 
Razveseli se žalostno 
deviški Materi oko, 
ko Sina v templju je našlo, 
iskanja konec je bilo! 
 
Usmili, draga Mati, se, 
še njih, ki v vicah se solze, 
naj duše tudi rajnih se 
čim prej nebes razvesele! 
 
Gospod na Oljsko gre goro, 
da z vdano bi molitvijo 
sprejel trpljenje strašno: 
krvavi pot rosi glavo. 
 
Da trda srca omehča, 
Pilat vojakom Ga preda – 
da bičajo Nedolžnega 
z udarci brez usmiljenja. 
 

Na glavo venec trnjevi 
Mu roka rabljev položi: 
posmeh surov se oglasi: 
Poglejte, to je – Kralj ljudi! 
 
Na križa les Ga pritrde, 
prebodejo roke, noge – 
nenehno Rane krvave, 
med nebom in zemljo vise. 
 
Dopolnjen božji je načrt, 
ker Jezusa objame smrt: 
pekel premagan je in strt, 
življenja vhod nam je odprt. 
 
Iz groba skalnega žari 
Vstajenja zmagoslavni sij – 
v njem Jezusa – Gospoda ni: 
od smrti vstal je in živi! 
 
V nebesa z lastno gre močjo, 
naravo poveličano 
na desno je Očetovo 
Gospod povzdignil naš zvesto. 
 
V viharju moč na nas z neba 
spusti se Svetega Duha – 
obilje milosti nam da, 
da pričali bi za Boga – 
 
Telo deviške Matere, 
Kraljice svete angelske, 
Nje in med zbore blažene 
povzdignil je za veke vse – 
 
Z najvišjo venča Jo častjo, 
Kraljico časti vse nebo: 
a sama prosi za zemljo, 
da venčana nekoč bo z Njo! 
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6. zvezek 

QUADRAGESIMA 1964 

26. XII. 1963 - 11. II. 1964 

 
 
Ob 0, - S. Joam.B. 
Ob 5h - Mater miss. 
Ob 18h - S. Georgii  (napisano IV. ADV., 22. 
XII. cel…. 
 
25.12. Voščilo  
V višavi bodo angelci veseli  
Gospodu našemu zapeli slavo 
in blaženost ljudem prinesli pravo, 
ki po Zveličarju so hrepeneli. 
 
Nižavam razdvojenim zaželeli 
miru obilje, odpuščanje, spravo: 
dopolnil Bog ljubezni bo postavo - 
vekovi novi bodo se začeli! 
 
In z angeli zapeli tudi mi 
veseli bomo Bogu hvalo, čast: 
v iskrenem bratstvu bomo se objeli! 
 
Prišla je Luč! - Nikjer ni več noči! 
Premagana temi je zla oblast: 
v otroštvo božje vsi smo zaživeli! 
 
26.12.  VIDEO CAELOS APERTOS (Mater. 
mis.) 
 
Odprto vidim nad seboj Nebo: 
Gospoda vidim, svojega Boga, 
ki polnost daje Svetega Duha  
in s svojo božjo me krepi močjo. 
 
Odprto vidim nad seboj Nebo: 
besed ni mojih sila vsa sveta 
ne zadržala ne ustavila - 
zaman krivični me preganjajo. 
 
Odprto vidim nad seboj Nebo: 
zato, Gospod, Te prosim: Ne prištej 

jim breme greha, ki so storili… 
 
Odprto vidim nad seboj Nebo: 
Ti dušo mojo sprejmi - naj poslej 
za preganjavce prosi, ki so - v sili 
 
25.12.  1/I Voščilo (na razglednico s 
pokrajino ob Savi nekje okrog Medvod) 
 
V tihoto sanj zavita pokrajina 
od zgoraj čaka sreče in luči, 
kjer Gloria se radostna glasi 
in kjer objela nas bo - domovina. 
 
Kaj vse po reki našega spomina 
preliva se, molče in - govori! 
Iz dalje pride in še - dalj hiti: 
kako kipeča njena je vsebina! 
 
Razuma trden breg - odet v sneg - 
s pozabo krije, kar nekoč cvetelo 
in zelenelo v njih je mladosti. 
 
Ne meni se za čustev nagli tek, 
šepeče z zarjo, ki jo je razvnelo 
v belini čisti dihanje - svetosti - 
 
27.12.  SIC EUM VOLO MANERE (Mater 
mis. 5h) 
 
Tako želim, da delaš in ostaneš - 
z vira piješ polnega modrosti 
in hraniš s Kruhom živim se svetosti, 
skrivnosti vse ljubezni Moje uganeš, 
 
razglašaš jih in učenik postaneš, 
veselje Ti namnožil bom, radosti: 
izčrpal jih nikdar ne boš zadosti - 
z ljubeznijo - ljubezen Moje vnameš! 
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Med brati nedotaknjen in izbran 
življenja Mojega boš zvesta priča, 
kraljestva Mojega boš gledal rast - 
 
Kar boš sejal, nikdar ne bo - zaman! 
Najvišji te ovenča, poveliča: 
vso večnost v Meni boš užival - čast. 
 
28.12. LAVERUNT STOLAS SUAS  (S. Joan. 
B.) 
 
Oprali z Jagnjetovo so Krvjo 
prvenci nežni svoja oblačila: 
nesmrtnost jih je, slava ogrnila, 
krvnikov zapustili so zemljo. 
 
Ust nebogljenih pričanje glasno 
sprejela večnost je in razglasila -  
v dejanje, vredno raja, spremenila, 
slabotni se pred njimi čutimo. 
 
Odveč so mater žalostnih solze! 
Kako bi mogla vihra streti cvet, 
ki v polnosti Gospodovi zori? 
 
Zgrešile cilj, Heroda ste roke! 
Resnični Kralj živi in je - otet: 
nikdar Mu krivda vaša ne ubeži. 
 
29.12. DOM. i. OCT. NAT. 
DIES ADORATIONIS (Končamo, začnemo v 
znemenju jaslic, Sv. R.T.!; peš od Tepanja 
po soncu domov) 
 
HERES PARVULUS 
 
Otroci, dediči smo nedoletni 
kot božji Sin, ki je prišel med nas, 
iz molka in noči premaknil čas - 
po Njem smo spet za milosti dovzetni - 
 
Ne ustavljamo pastirjem se prevzetni, 
strmimo z njimi v Detetov obraz: 
Beseda Učlovečena dokaz 
resnici je veseli in prijetni. 
 

Preroki niso davni le spomin: 
med nami živi pričajo v teh dneh, 
za Dete v jaslicah na govore! 
 
Naklanja nam edini božji Sin, 
da dobrih del obilo pri ljudeh 
roke sicer slabotne izvrše - 
 
30.12. DE DIE VI. I. OCT. NAT. 
(I.II. dies II.ador. S. Joan.B. St. ador. cum 
liberis cum canticu et praes. EP.) 
 
APPARUIT BENIGNITAS 
 
Dobrota, ljudomilost razodela 
te je gospoda, našega Boga: 
odkrila z betlehemskega polja, 
prižgala luč je v nas, ljubezen vnela. 
 
Ko angelska beseda zazvenela 
je na ušesa podlega sveta, 
nas spet zaupanja je moč obšla,  
da teža naših bo bremen splahnela - 
 
Uzrli v novem žaru smo zemljo. 
Gospod ji sam je temelje položil, 
napolnil z deli jo je svojih rok. 
 
V pravici in pravičnosti zvesto 
vesolje z novim redom je obkrožil, 
da hudega bi rešil nas naš - Bog! 
 
31.12. ADORATE DOMINUM (III. dies 
ador. S.Joan. B. Hvali Boga, duša moja) 
 
Molimo, dragi - pridite, molimo!  
Gospod in Kralj naš v jaslicah leži, 
prišel je v svet, prišel med nas ljudi: 
kako naj Ga dostojno počastimo? 
 
Besedi Živi vsi se izročimo, 
da nas po Svetem Duhu prerodi, 
v življenje svoje božje prenovi, 
usmiljenje Njegovo začutimo. 
 
Molimo, dragi - pridite, molimo! 
Veselo, novo pesem Mu zapojmo, 
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ki je resnično sredi nas navzoč - 
 
Pred Njim in v Njem in z Njim se veselimo - 
čutili bomo z Bogom radost dvojno, 
saj trenutek slednji pričujoč. 
 
Hvali Boga, duša moja in nikar ne pozabi 
vseh darov Njega, ki z dobrotami 
napolnjuje tvoje hrepenenje. 
 
A.D. 1964 et cum benedictione plena et in 
pace perfecta 
 
1/I  IPSAM INTERCEDERE SENTIAMUS 
 
Naj čutimo, da prosi za nas Mati - 
prinesla je - Začetnika Življenja 
in grehom našim - milost odpuščenja, 
kot hotela sin se je imenovati. 
 
Deviška - more nam zdravilo dati,  
da vsa brezbožnost in posvetnost jenja, 
samo - po Njem pravičnost se začenja, 
v resnično moremo veselje vstati. 
 
Odrešena krivice in vsa čista 
med nami prva smela je objeti 
Boga - Glasnika velikega sklepa. 
 
Nedolžnost in pripravljenost bo ista 
učila nas pobožno, prav živeti: 
vsa nova bodo naša pota, lepa. 
 
2/I. MUNDARET POPULUM (S. Georg.) 
 
Življenja čaša naša je skaljena,  
posvetnost in brezbožnost in krivica 
se meša vanjo - v duše nam pronica: 
kje je - otroška čistost izgubljena? 
 
Da krivda bi bila nam odpuščena 
in spet bi v nas poganjala pravica, 
osvobodila božja nas resnica 
in spet bila bi srca posvečena, 
 
poslala so nebesa nam Srednika, 
Gospoda samega na revni svet, 

človeško Dete - božjega Sinu! 
 
Poslala živega Odrešenika, 
ki bil je Kralj, ko ni še bil spočet - 
težko pričakovani: Knez Miru - 
 
4/I.  VULTUM TUUM (S. Joan. B) 
 
Odličniki in kralji hrepenijo,  
da božje Matere bi in Device 
uzrli milo in dobrotno lice: 
z zaupanjem Jo vdanim vsi častijo. 
 
S pastirji k Njej n Detetu hitijo, 
da božje luč ugledajo resnice 
in prerodijo v moči se pravice, 
ki jo - pred jaslicami doživijo - 
 
Dobrota, ljudomilost jih prevzame,  
ki v meri se neskončni razodeva, 
osvaja v Svetem Duhu jih, prenavlja. 
 
Vso notranjost jim posveti, razvname, 
v veselju duša moli in prepeva: 
Srednika hvali božjega, proslavlja! 
 
3/I.  IMPERIUM SUPER HUMERUM EJUS  
(S. Georg.) 
 
Vladarstvo nad nebesi in zemljo, 
gospostvo nad različnimi rodovi, 
edinstveno prvenstvo med sinovi, 
spojeno z neomajno oblastjo. 
 
Sredništvo, ki bo grehov rešilo 
in duše napolnilo z blagoslovi, 
da zasijejo v otroštva luči  novi, 
je dano - Sinu Božjemu samo. 
 
Privrela nova pesem iz srca 
v hvaležnosti Mu, vdanosti dokaz - 
privrela iz srca je vsem ljudem. 
 
Radost vesoljnemu je svetu vzšla 
in blagoslovljen zasijal je čas: 
dobrota, Mir in Milost vsem ljudem! 
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5/I.  DOM. SS. NOMNIS JESU  (S. Georg.) 
OMNE GENU FLECTATUR 
 
Pripogne sleherno naj se koleno, 
v globokem spoštovanju počasti, 
v prisrčni naj ljubezni zadrhti, 
Ime naj moli božje dragoceno. 
 
Človeštvu drugo dano ni nobeno, 
da grehe nam odvzame, odpusti: 
Gospod je, Jezus, kamen ogelni, 
vesoljno stvarstvo je na njem grajeno - 
 
Zavrgli so nespametni zidarji 
njegovo milost, moč, oblast, dobroto: 
zaman drugod si iščejo rešitve - 
 
Tegobe so zagrnili jih viharji:  
kdaj zapustili bodo svojo zmoto 
in z nami oklenili se - molitve? 
 
6/I. EPIPH. DOMINI  SURGE, ILLUMINARE 
(S.Joan. B) 
 
Razsvetli se in vstani in poglej, 
kraljevo mesto, ves Jeruzalem! 
Prečudna zasijala luč očem 
je tvojim: Vstani, moli jo in glej - 
 
Od najbolj daljnih zbirajo se mej 
sinovi, hčere tvoje v Betlehem, 
ki - cilj je zaželeni vsem potem: 
v njegovem blagoslovu se ogrej - 
 
Prikazal Kralj se svojim je rodovom, 
Njegova slava nam je zasijala 
in padli Predenj smo na svoj obraz - 
 
Da milosten bi našim bil darovom, 
da luč bi nas Njegova pripeljala 
v neskončen gledanja in blažen čas - 
 
7/I. ECCE, ADVENIT DOMINATOR (Mater 
miss.) 
 
Prihaja Kralj, Gospod vsega sveta - 
naznanja zvezda svetla Ga, žareča, 

naznanja blaženost Ga v dušah, sreča: 
kar so iskale, ljudstva so našla - 
 
V preprost nas stan privedla je steza, 
sprejela vendar Mati nas ljubeča, 
sprejelo Dete, ki se nam posveča, 
napolnila nas milost je do dna - 
 
Obljubljenega molimo Vladarja, 
prinašamo priznanja Mu zlato, 
prinašamo češčenje vseh rodov - 
 
V obličje sveto zremo Gospodarja, 
odpira v njem se blaženo nebo: 
Njegov na pot nas spremlja blagoslov. 
 
8/I. UBI EST, QUI NATUS EST? (S. Georg.) 
 
Kje Kralj je, ki se nam je narodil? 
Zagledali smo zvezdo, šli za njo, 
bilo nam v duši jasno je, svetlo, 
a pri Herodu nas je - mrak zavil - 
 
Kam žar se nenavadni je zgubil? 
Zakaj pred kraljem znamenje zašlo 
kraljevo je, izginilo v temo? 
Kje božji se sijaj bo zaiskril? 
 
Ostani ti nam, mali Betlehem - 
Neznaten ves, pozabljen, zapuščen - 
Spomin samo na lesk še tvoj živi - 
 
Središče vendar svetu si ljudem: 
Pred nami hlevec vstaja razsvetljen: 
iz jaslic Dete blagoslov deli - 
 
9/I. GAVISI SUNT GAUDIO MAGNO  (S. 
Georg.) 
 
Kar dolga leta smo samo slutili 
v iskanju tipajočega duha 
v širine in daljine vse sveta  
in kar v globinah svojih smo nosili, 
 
ko nismo še poznali, smo - ljubili 
s toplino in iskrenostjo srca, 
čeprav ni ura srečanja prišla, 
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Našli smo zdaj, spoznali in odkrili! 
 
Otrok - kot vsi človeški - nebogljen 
in vendar - veličasten in častit, 
kraljevski ves in vzvišen nad stvari, 
 
bleščeč kot sonce - večnosti odsvit: 
vekovom in rodovom zaželen 
ljubezni polni, miru in - milosti. 
 
10/I. F.VI. DE. V. DIE I. OCT. EP. (S. Georg.) 
VENIMUS CUM MUNERIBUS 
 
Prišli častit in molit smo z darovi 
Gospoda, Kralja, ki smo Ga spoznali: 
najlepše radi bi, najdražje dali, 
kar naši kraji zmorejo, sinovi. 
 
Zlato, ki so hranili ga vekovi, 
z veseljem bodemo Mu darovali: 
z njim vso oblast vladarsko Mu priznali, 
zapovedi sledili bomo - novi. 
 
Kadilo Bogu, ki nas je ustvaril 
in nas odrešit je prišel na svet: 
dišeč in vzvišen naše vonj molitve. 
 
Pregrenko Miro človek bo podaril 
Bogu - človeku, ki na križ razpet 
dopolni delo naše - posvetitve - 
 
11/I. FELIX ES, SACRA VIRGO (S. Joan. B.)  
 
Prepolna sreče, sveta si Devica, 
prepolna tihe, notranje luči, 
prepolna materinske radosti: 
veselja najčistejšega - Kraljica. 
 
Boga rodila - Sonce si pravice, 
ki vse človeštvo k Njemu si želi, 
rešitve čaka - išče pomoči, 
ki Jezusovo jo prinaša lice. 
 
Izbrana iz človeških si otrok, 
poslušaš in poznaš glasove naše 
in v duši naše prošnje premišljuješ. 
 

Usmiljena se sklanjaš do nadlog, 
iz zvrhane deliš ljubezni čaše 
nam milost, ki jo svetu posreduješ. 
 
 
12/I. DOM. S. FAMILIAE (S. Joan B.) 
SANCTI ET DILECTI 
 
Med nami živi, pravi Bog živi - 
naš dom postati smel Mu je svetišče, 
vsa naša skromnost - toplo zavetišče, 
kjer tih in neopazen se mudi - 
 
Ko delamo, se trudi in skrbi, 
da ne bi kdaj ljubezni se ognjišče  
razsulo v greha strašno pogorišče: 
molči, pomaga, blagoslov deli. 
 
Oče tu je pokoren - radi nas, 
da mi v pokorščini bi zaželeli 
vsak hip - v otroštvu ljubiti Boga! 
 
Ljubezni je - dejanje in dokaz, 
da mrzli bi, sebični - se ogreli, 
odprtega zavedli se - neba. 
 
13/I. F.II.  
INTUS REFORMARI 
 
Prenovi, Bog, nam notranjost duha,  
prenovi naše do globin življenje 
in naše preusmeri vse hotenje: 
naj vredni bomo - Jagnjeta, Boga - 
 
Spoznali nebogljenost smo do dna, 
zavija krivda lastna na v - trpljenje, 
neskončno more le nas usmiljenje 
ozdraviti in odrešiti zla - 
 
Solza je grenkih vzvalovila reka, 
ko Sin Najvišjega je vanjo stopil, 
usode ni se naše zbal človeške. 
 
Odslej se - PREROJENJE v nas izteka,  
vse naše zlo je - sveti krst potopil, 
Duha odprl nam milosti nebeške! 
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(medio die, de 12.30 ad 14.40 sine 
intermissione oratio: s. missae, itin. 
s. crusis, olt.) 

 
15/I. 
Najlepši cvet iz trde skale klije,  
iz ostrih, pustih kamnov in robov, 
ponosnih in svobodnih sin vrhov, 
čeprav v obraz mu divja burja bije. 
 
Bolj čisto mu, bolj jasno sonce sije, 
pozdravlja prvi svit, ko dan se nov 
rodi kraj njega, svežih poln darov,  
v temine, ki so spodaj, jih izlije. 
 
Umiva lice (oko umiva) modro mu nebo, 
ki v njem zvesto odseva, se zrcali -  
belino daj emu deviški sneg, 
 
ki ni oskrunilo ga še oko - 
plemeni zarje jutranje obdali 
so v čašah rožnih nepristopni breg - 

(na prvem pragu pomladi, ko je 
zjutraj A.M.) 

 
14/I. BONUM EST CELEBRARE (Ps. 91 
novo l.) (S. Joan B.) 
 
Lepo in dobro je Boga slaviti 
in blažen, kdor Besedo oznanjuje, 
ki svet vzdržuje, vodi, razsvetljuje -  
zmotiti se ne more ne zaiti. 
 
Postavo sme ljubezni svet učiti, 
ker sam živi jo in zvesto spolnjuje 
in pred gnilobo greha ohranjuje 
v modrosti duše svete nam, častiti. 
 
Pred zmoto varuje nas in svari 
in vere sveto izročilo brani, 
da kdaj v vrtincih zlobe ne podleže. 
 
Za vso družino trudi se, skrbi, 
da ne bi zgubljali se kot pogani 
v minljivosti, ki našim čutom streže -  
 
 

15/I. UT COMPREHENDAM  (S. Georg.) 
 
Da bi dosegel, trudim se, želim, 
Gospoda, Kristusa in Učenika - 
življenje v Njem je sreča in odlika, 
v Njem koreninim, rastem, zelenim. 
 
Z ljubeznijo po soncu hrepenim, 
njegova luč, toplota me velika 
dviguje k sebi, moč Odrešenika 
me hrani, od dobrote nje živim. 
 
Usmiljenje Gospodovo oznanjam, 
zvestobo božjo hvalim in slavim 
in v boru vseh pravičnih se radujem. 
 
Kot palma cvet in sad bogat poganjam, 
v Gospodovo vstajenje ves zorim: 
s pravičnostjo se božjo zasvečujem. 
 
16./I. UT DESTRUAS ET AEDIFICES (S. 
Georg.) 
 
Podiral, Peter, stare boš zidove,  
poganske templje, krhle boš malike - 
časti človeške - trl skažene slike, 
saj grehi božje skrunijo sinove. 
 
Pekla povodnji stavil boš jezove, 
gojil otroštva nežne boš odlike, 
resnice naše boš učil jezike, 
razprte zbiral, ločene rodove. 
 
Gradil boš nove in srečnejše čase, 
izbiral kamne boš, oblikoval, 
na Kamen vogelni jih, božji stavil. 
 
Ne boš zanašal se in mislil - nase, 
za živega Boga boš delal, pal - 
Njegovim svoje boš ime proslavil. 
 
17/I. EXPECTANTIBUS DOMINUM (S. 
Georg.) 
 
Zvesto služabnik Tvoj Te pričakuje, 
da se Gospod oglasil boš, prišel: 
kako, premišljam, naj bi Te sprejel, 
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zato se moja duša posvečuje. 
 
S sovražnimi duhovi se bojuje, 
ki vztrajno v svet pošilja jih pekel, 
da zbegal bi človeka in zavel: 
v molitvi in po milosti zmaguje. 
 
Še več: velika čuda sme vršiti, 
ker zvestim tudi Bog si - dober, zvest 
in s polnostjo jih svojo blagoslavljaš. 
 
Pripravljenost jim hočeš zavrniti, 
deliš jim slavo tu in - onkraj zvezd,  
nobeni njih se prošnji ne - ustavljaš - 
 
18/I. INVENERUNT MARIAM (S. Joan. B.) 
 
Našli deviško Mater so rodovi, 
Kraljico našo, Dete so našli, 
ko živo je stopilo v naše dni, 
začeli so za nas se časi novi. 
 
Našli smo tudi pozni Jo sinovi, 
našel Jo vsak, ki - milosti želi, 
po sreči in ljubezni hrepeni 
in, da bi spremljali ga blagoslovi. 
 
Našli vso materinsko smo dobroto;  
besede in molitve premišljuje 
ki - jih pred Njo jecljamo nebogljeni. 
 
Našli vso materinsko smo toploto: 
pri Sinu ljubem prosi, posreduje, 
da - opravičeni bili bi, posvečeni. 
 
19/I. DOM. II. p. EP. (S. Joan B.) 
VINUM NON HABENT 
 
Pošlo je vino našega življenja 
in čaše naše so se izpraznile - 
Kje nov napoj veselja bi dobile? 
Kje nova sreča se za nas začenja? 
 
Z mogočnostjo prisrčno usmiljenja 
roke so božje - Milost nam nalile, 
darov so slehernemu razdelile 
takoj ob njih najhujša stiska - jenja. 

Ljubezen božja vse nas povezuje, 
da vsak ostane v svoji službi zvest, 
ogiba zla se - dobrega drži. 
 
Usmiljenje z veseljem izkazuje 
in svojo bratovsko deli posest: 
Gospoda hvali v zboru vseh stvari. 
 
19/I. NE QUIS VOS SEDUCAT (S. Joan. B.) 
 
Nihče naj vas ne zbega in zapelje,  
ne bojte se sovražnih besedi, 
ne bojte sile zle, ki vam grozi, 
ne more streti kruto vas povelje. 
 
V svobodo in rešenje pot vas pelje: 
Kot ptička zanke se osvobodi 
in proti soncu prosta poleti, 
se vaše izpolnile bodo želje. 
 
Vez, plameni, zlobno sramotenje, 
telesne bolečine, žalost vsa 
minila bode kakor - težek sen - 
 
Slavili zmago vaše potrpljenje 
nad jalovo bo zlobnostjo sveta, 
ki ji iztrgan bo - najdražji plen! 
 
20/I. VIRTUS DE ILLO EXIBAT (S. Joan. B.) 
 
Neskončna, neizmerna moč izhaja  
iz Tebe, moj Gospod, in me krepi! 
Pred njo - sovražna sila se zdrobi 
in iz vezi jetnike osvobaja. 
 
Trpečim, šibkim na pomoč prihaja, 
v življenje zbite, mrtve obudi 
in malodušne spet razveseli 
in z njimi v preizkušnjah vseh ostaja. 
 
Pogumno se z močnejšimi bori, 
ostaja strah in skrb nasprotnikov, 
glasno jim slavo božjo oznanjuje. 
 
Z zaupanjem v bodoče gleda dni, 
ki prosti bodo sile in okov: 
na veke vse v Gospodu se raduje - 
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21/I. LATUM MANDATUM TUUM NIMIS 
(Mater mis.) 
 
Zapoved Tvoja večnost vso obseže, 
Gospod moj, Kralj zemlje in Kralj neba - 
časti Te milih močni sij zvezda 
in sonca žar Te v slavi ne doseže. 
 
Zaman sovraštva jalove so mreže 
ne bodo mi usužnile srca, 
ne bodo utesnile mi duha, 
ki Tvoja ga na vek ljubezen veže. 
 
Trpljenje, ki krvnik me z njim obdaja, 
postalo - olje moje je luči, 
da - tem svetleje v hvalo ti gori - 
 
V viharjih, preizkušnjah ne pohaja, 
z bogastvom bo premagalo noči: 
Ti nekoč naproti pohiti. 
 
22/I. OCULIS INSIPIENTIUM (Celje 
Annunt.) 
 
Nespametnim se zdelo je očem,  
da sveti so Gospodovi - umrli, 
grobovi njih na veke se zaprli, 
podlegli strti - krutim so ljudem, 
 
da ne posije njegovim očem 
nikdar več sonce luč, da bi jo zrli - 
V resnici - vhod v Življenje so odprli 
zdaj neminljivim njihovim močem! 
 
Kako se drago v ognju pretopi, 
očistijo ga, požive plameni, 
da v novem lesku zažari, zasije: 
 
v trpljenju človek v slavo prerodi 
se božjo, saj odkrijejo nameni 
v bogastvu se, ki v njih globinah klije. 
 
23/I. F.V. (Maria Auxil.) 
POENITENTIAE FRUCTUS 
 
Pokore prave dobri so sadovi, 
pri Bogu in Očetu zaželeni, 

po Sinu in Gospodu posvečeni 
in v njih se osvobajajo sinovi. 
 
Odgrinjajo popolnosti vrhovi 
v čuječnosti se duše dragoceni, 
prižigajo se dobrih del plameni:  
prijetni Bogu naši so darovi. 
 
Zato na svoje vabi svatovanje 
duha, ki v Njem se prerojen raduje 
n v času - neminljivosti živi. 
 
Spoznanje bogati nas in priznanje, 
pristan se blaženosti nam odpira: 
vezi smo greha prosti in  - skrbi! 
 
24/I. SEMEN EIVS IN AETERNUM (Celje 
Annunt.) 
 
Na veke zarod bo njega živel, 
ki sklenil bog je z njim zavezo sveto, 
ki je Gospodu služil zvesto, vneto, 
boril se Zanj in delal in - trpel - 
 
Odrekel se je vsemu, kar imel 
je v svetu - pot izbral je razodeto, 
dovršil častno delo je začeto, 
v ljubezni je za duše dogorel - 
 
Neštetim je sinovom - učenik, 
živi po njih in delo nadaljuje, 
zvestoba Kristusova jih krepi! 
 
Pravice in ljubezni je glasnik, 
izpoveduje jo in z njo zmaguje: 
v svetlobi in svetosti se blešči - 
 
28/I.  DURUM EST (S. Georg.) 
 
Trdo je in naravnost nemogoče,  
da bi se proti milosti borili - 
da njeni bi ustavljali se sili, 
ki vse doseže, kar Najvišji hoče. 
 
Če prej smo nenasitno, divje vroče 
in kot volkovi besno sovražili, 
v trenutku kratkem bomo spremenili 
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do dna se molili: Bog, moj - Oče! 
 
V ljubezni bo beseda nam zvenela, 
postala bo izvoljena posoda, 
oznanjala bo božjo hvalo, čast. 
 
Neutrudna, nesebična bo hitela  
od roda v rod in na zahod od vhoda: 
ljubezni utrdila bo oblast. 
 
26/I. ITE ET VOS (S. Joan. B.) 
 
Pojdite v Moj vinograd tudi - vi! 
Nikar naj pozna ura vas ne moti, 
ne mudite se dalj na svoji poti: 
lotite se stvari, saj - čas hiti - 
 
Naj teža dneva, trud vas ne skrbi, 
zaupajte očetovski dobroti: 
čeprav ne bo vas plačevala sproti, 
bogato vas ob koncu nagradi. 
 
Z ljubeznijo enako vas plačuje 
in vse, kar ste bili storili Zanj, 
povrnil polno bo, kot je obljubil. 
 
Celo poslednjim nič ne odteguje, 
nobenemu ne more dati manj: 
nihče pri Njem ne bo ničesar - zgubil! 
 
26/I. TRANSLATI SUMUS DE MORTE 
 
Iz smrti smo prestavljeni v življenje -  
iz smrti, ki nam jo pripravlja svet, 
sovraštva in sebičnosti prevzet, 
izmišlja muke, raznih vrst trpljenje. 
 
Ljubezen naša moč je in vstajenje, 
po njej se duh naš oplojen in vnet  
daruje, da bi - brat naš bil otet 
in z nami bi dosegel - prerojenje. 
 
Ljubezen naša - božji odgovarja, 
spoznava, kako dan za dnem skrbi, 
da ne bi se še las nam zgubil z glave - 
 
Vsa iznajdljiva - čudeže ustvarja, 

da omejeni človek le strmi 
nad razodetjem silne božje slave. 
 
27/I. F. II. (S. Joan. B.) 
NON PRAETERIBIT  
 
Zgubila se ne bo in ne prešla 
najmanjša izmed božjih besedi, 
dokler ne uresniči se, zgodi: 
po pričevanju živega Boga. 
 
Ostala sol bo celega sveta, 
uči nas danes, kot nekoč - svari, 
da ne zgubi se duh na stranpoti 
in  čista luč ostala bi srca. 
 
Zmagovalec bo, kdor se po njej bori, 
v bogato žetev mu bo dozorela, 
ovenčala ga s slavo bo vekov. 
 
Zbledi nasprotovanje, se zgubi: 
beseda bo Gospodova živela, 
glasila v veri poznih se rodov. 
 
28/I.  PERPETUA LIBERTATE (S. Georg.) 
 
Svobode, ki ne mine, si želi  
človeški duh in živo si srce: 
bremena mnoga tlačijo, teže 
vse bitja, kar na svetu jih živi. 
 
Kdo reši nas in kdo osvobodi? 
Gospod in Kralj nebes in vse zemlje: 
pred Njim skrbi in stiske se zgube, 
v svobodo duša naša se sprosti. 
 
Ne išče ne zakladov ne zlata, 
da le ji Oče da vsakdanji kruh! - 
V zaupanju otroškem pričakuje 
 
trenutek vsak življenja svojega, 
da svatovat bo smel oditi duh, 
ki se s pripravljenostjo posvečuje! 
 
 
 
 



Zdenka Serajnik, Pesmi - soneti 
 

101 

29/I. CARITATIS DULCEDINE PERFUSI (S. 
Joan. B.) 
 
Prevzela nas, do dna je prepojila 
ljubezen živa, božja Učenika: 
odkrila se največja je odlika, 
ki kdaj človeško je srce krasila. 
 
Iskala brate je n jih rešila 
s močjo usmiljenega je Srednika 
in dvigala jih z žarom Tolažnika: 
v objem Očetov - tisoče vrnila! 
 
Postati vsem je - vse želela, 
jim jasno Kristusovo luč prižgati, 
iz nje zajemala je polno moč. 
 
Modrost življenja sončno razodela 
otrokom je kot skrbna, dobra mati, 
v njej Dobri naš Pastir je sam navzoč. 
 
30/I. LAMPADES NOSTRAE 
EXSTINGUUNTUR (Mar. miss.) 

 
Ugašati svetilke so začele, 
ki jih sovraštvo do Boga navdaja, 
nereda jih mori, duši, razkraja: 
vse misli so hudobne ovenele - 
 
Še lepše, še živeje zacvetele  
luči devištva so, ki jih pomlaja, 
ljubezni do Boga, ki jih oplaja: 
zmagujejo, svatujejo vesele. 
 
Iskrena hvala se zato dviguje 
h Gospodu in Ga vekomaj slavi: 
Raztrgal zank peklenskih si obroč! 
 
Nihče, kdo vdano, zvesto pričakuje, 
kdaj klic se iz višave oglasi, 
ni upal še zaman na - božjo moč - 
 
31.I.  VENITE, FILII (S. Georg.) 
 
Otroci moji, pridite - molimo, 
veselega, preprostega srca 
in polni vedrega zaupanja: 

skrbi in želje - Bogu izročimo! 
 
Očetovski ljubezni prepustimo, 
kar bi težilo našega duha - 
otrokom le odprta je steza, 
po njej v kraljestvo božje pohitimo. 
 
Kjer ni po naše upati mogoče,  
kjer čutimo se revni, nebogljeni, 
kjer vse izkustvo naše nasprotuje: 
 
najprej v pomoč nam prihiti naš - Oče 
in v Njem smo čudežno blagoslovljeni - 
in človek žanje več, kot  - pričakuje. 
 
1/II. FRUMENTUM CHRISTI SUM (S. Joan. 
B.) 
 
Gospodovo sem zrno in pšenica,  
v Njem koreninim, 
v ljubezni sončni iz neba živim, 
neguje skrbno božja me desnica. 
 
Kaj mar brezbožne roke mi krivica?! 
Kako naj ločim se in zapustim 
Njega, ki v Njem stojim in se krepim, 
ki vse je moje upanje, pravica - 
 
Zaman je krvoločnih srd zveri, 
Naj škodijo njih ostri naj zobje? 
Postal bom čvrst in dober božji kruh. 
 
Sedanjih in prihodnji sila dni 
vso ost zgubi, oplahne, se nje: 
zadnje v večni slavi prost se duh! 
 
1/II. Purif. B.M.V. (S. Joan. B.) 
SESCEPIMUS MISERICORDIAM 
 
Usmiljenje Gospodovo prejeli  
v Njegovem prebogato smo svetišču -  
očistili se v milosti središču, 
v prijeten dar Gospodu zaživeli. 
 
S častjo smo in ljubeznijo objeli 
Odrešenika, ki je na križišču 
poti človeških v njihovem - žarišču: 
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le z Njim vstajenje bomo doživeli. 
 
Kaj naše naj še čakajo oči? 
Ker razodetja so se izpolnila, 
ni nas prevaralo pričakovanje - 
 
Pred nami Kristus, svetla Luč, žari, 
poti in dni je naše razsvetlila: 
sprejel Gospod je naše darovanje. 
 
2/II. EXIIT SEMINARE 
 
Sejalec seje, neutrudno - seje: 
na kamne puste pada božje zrnje, 
na plodno njivo in med ostro trnje - 
ni mar vročine, truda mu ne žeje. 
 
Trpljenja in nevarnosti ne šteje, 
noči prenaša težke vse in črne, 
da le med brazde svoje spet se vrne:  
srce njegovo in oko jih greje. 
 
Bo li pognal ljubezni nežni rod? 
Ne bo ga li pozobal ptič teme? 
Brezbožna li ga noga poteptala? 
 
velikodušen je čez vse Gospod: 
skrbi in iz nevarnosti otme 
najboljšo rast, da Mu bo - žetev dala! 
 
SVEČNICA 
 
I. ZAKAJ? 
 
Zakaj prišla Devica najčistejša, 
brezmadežna si, polna milosti 
in Zarja davnih in bodočih dni, 
Posoda vse svetosti, najmodrejša 
 
k očiščevanju - Žena najmilejša? 
Usoda naša, Mati, Te skrbi: 
in naša krivda, greh Te žalosti 
in naš napuh, Kraljica najkrotkejša - 
 
Slutila, videla si dolg sveta 
in vedela, zakaj je stopil vanj 
Tvoj dragi, Tvoj edini - božji Sin. 

Prevzela nase težo si gorja, 
da spremeniš jo v željo naših sanj 
in v odrešenje - delež bolečin! 

(I-III napisane zgodaj popoldne na 
soncu blizu Kamnice - nedelja 
pop.!) 

 
II. SPREJET 
 
Sprejet je pri Gospodu bil naš dar, 
sprejet neštetih sij je bil luči, 
veselo vsaka v božjo čast gori - 
postalo vse svetišče je - oltar. 
 
Použil ljubezni čiste sveti žar 
darove nebogljenih je ljudi 
-ves bel se vije dim v nebo, hiti - 
ne bo pozabil ga Gospod nikdar! 
 
Spremenil v Sebi je prijetno luč, 
kar smo in moremo in kar želimo, 
pečat nam vtisnil - božje je Daritve. 
 
Izročil vdanim - odrešenja ključ 
je sam, da z njim poti si razsvetlimo: 
vse naše blagoslovil je storitve. 
 
(procesija otrok s svečami po stolnici!) 
 
III. NE ČAKAJ 
 
Ne čakaj, Simeon - ne želi več,  
v tesnobi svoje ne sprašuj starosti, 
ne posvetuj z izkustvi se modrosti: 
prižgal je Sveti Duh ti znak goreč! 
 
Vsa dolga razočaranja so - preč: 
če nisi našel pri ljudeh svetosti, 
ki mar jim nadnaravnih ni skrivnosti, 
edini cilj jim - glas zlata zveneč: 
 
preprosta Žena Mati pred teboj stoji, 
tesarjeva, doma iz Nazareta, 
ves skromen dar je Njenih čistih rok. 
 
Ob Njej se tek začenja novih dni, 
na prag so - večnosti stopila leta 
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in spravila sta spet se - Človek - Bog! 
 
IV. OTROK IN MATI (na pragu nove učne 
sezone) 
 
Otrok in Mati - dvoje je svetov 
in vendar svet en sam in nedeljen, 
po Bogu rojen - Njemu posvečen: 
Njegov uživa polni blagoslov. 
 
Drug drugemu - najlepši je darov, 
prisrčen sen in večno zaželen, 
s skrivnostjo je ljubezni oplojen: 
kako ostane naj brez veh sadov? 
 
Nosilec je  - bodočnosti, življenja, 
ki vre iz njega, v njem se oblikuje: 
njegov značaj nosilo bo, pečat - 
 
V dejanja bo spreminjalo hotenja:  
Gospod načrte svoje izpolnjuje! - 
nov dan pomladil veli bo zapad. - 

(nap. 3.I. zj. doma) 
 
3/II. SANCTI ET HUMILES CORDE (S. Joan. 
B.) 
 
Vsi sveti in ponižnega srca  
služabniki naj hvalijo Gospoda. 
Glasi naj spev od roda se do roda, 
glasi naj preko vsega se sveta! 
 
Če stiske in trpljenja in gorja 
postala delež naša je usoda, 
je duhu dana našemu - svoboda, 
še trdneje oklene se - Boga! 
 
Čim bolj obilna mera je trpljenja, 
čim bolj se vrsta naših stisk množi, 
čim bolj sovražnik zmage pričakuje: 
 
tem silnejše je - božje usmiljenje, 
s tolažbo čudovitejšo krepi 
duha, ki - ljubi Ga in Vanj veruje! 
 
 
 

3/II. DE EA. 
LIBENTER GLORIABOR 
 
Pohvalil rod se s svojimi - slabostmi 
pred vami, dragi bratje, bom, rojaki - 
v težavi preizkušen sem že vsaki, 
preobložen sem z mnogimi dolžnostmi. 
 
Ves prepojen sem z božjimi skrivnostmi, 
ki vaši so jih slutili očaki: 
na božji cilj me vodijo korak, 
ki vrača bolečine mi - s sladkostmi! 
 
Kaj mar nevarne, dolge mi poti! 
kaj brodolomcu borba je z valovi! 
kaj tesne ječe in kraljev ukaz! 
 
Še več prejel sem - milosti, moči, 
še bogatejši božji so darovi: 
z zamaknjenju - Gospodov zrem obraz! 
 
4/II. LUCRATUS SUM (Mater Miss.) 
 
Rokam izročil mojim si darove: 
zaslužil nisem, sam si mi jih dal, 
o Bog, da dobro z njimi bi ravnal 
in da za Tebe bi pridobil - nove. 
 
Pogumno sem se oprijel zasnove, 
saj tudi - voljo si mi daroval, 
nenehno z milostjo si me krepčal: 
roditi v Tebi mogel sem sadove. 
 
Velikodušnost Tvoja, Gospodar, 
vesela dela moja je sprejela, 
kot bil zares  zaslužil bi nagrado - 
 
V kraljevsko slavo vabiš me, Vladar: 
v radost, ki v vek ne bode izvenela 
in ki presega daleč vsako nado. 
 
5/II. UT CONFUNDAT FORTIA  (S. Georg.) 
 
Kar je slabotno in zaničevano 
in kar v širokem svetu nima cene, 
veljave ne uživa prav nobene, 
s prezirom hladnim vsak dan je obdano: 
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pri Bogu in Gospodu je izbrano, 
ljubezni je deležno prav iskrene, 
raduje milosti se dragocene, 
z darovi iz neba je krepčano, 
 
da zlahka stre, kar zlobno nasprotuje, 
da preganjalce vse osramoti 
in jalovost pokaže njih dejanj, 
 
rešitve iz trpljenja se raduje, 
v veselje h Kralju svojemu hiti, 
nobena žrtev ni pretežka Zanj! 
 
6/II. JUSTE ET PIE (S. Georg) 
 
Da bi pravično in sveto živeli, 
Gospod naš, Učenik, srčno želi: 
zato nas kliče, daje milosti - 
Kaj čakali naj več bi in hoteli? 
 
Pripravljeni za Njim smo pohiteli 
na žetev, kjer premalo je moči, 
kjer setev božja klije in zori 
in kjer v obilju polnem bomo želi. 
 
Zavezo z nami sklenil je miru, 
ki svet ga ne pozna, ne more dati: 
prijatelji Gospodu smo postali. 
 
V ljubezni veselimo se sadu, 
ki za kraljestvo božje smemo brati 
povsod ga, kjer smo ga oznanjevali! 
 
9/II. AUDIVIT ENI MEUM (S. Georg) 
 
Poslušal si, Gospod, proseči glas, 
poslušal tiho moje hrepenenje: 
kot v dušo si položil mi teženje 
in varoval ga v meni slednji čas, 
 
tako me spremlja dobri Tvoj obraz, 
in mi naklanja prošenj izpolnjenje 
obdalo me je Tvoje usmiljenje, 
da milosti premnog si mi dokaz. 
 
Zapustil vse, kar sem imel na svetu 
kako bilo je prazno pred teboj! - 

in trudim se, da Ti zvesto sledim. 
 
Odgrinjaš srečo v blaženem mi svetu, 
stotero vračaš vsak korak mi moj: 
življenja v Tebi - v vek se veselim. 
 
8/II. NON SINERET PERFODI 
 
Kako, moj Bog, naj bi trpel, dovolil, 
kako v brezbrižnosti naj dopustim, 
da, kar najvažnejše je, zamudim, 
kako v trpljenje bratov bi privolil, 
 
za njih rešitev ne bi delal, molil?! 
V ljubezni zanje kakor luč gorim, 
za njih osvoboditev se borim: 
za cilj življenja sem si jo izvolil. 
 
Povezan z njimi v - eno sem občestvo 
in dražji so mi, kakor sem si sam, 
in Tebe, Bog moj, v njih vezeh srečujem - 
 
za tvoje prizadevam si kraljestvo 
v globinah vseh ga nosim in poznam 
neutrudno širim ga in oznanjam! 
 
9/II. DOM – 50ma  
RES SONANS 
 
Sem prazen bron? Sem cimbale zveneče? 
Ne ve srce, kaj - usta govore? 
Besede so drugačne kot želje? 
Mi duša pred praznoto dni trepeče? 
 
Kot slepa Luč me k Sebi vabi, vleče: 
Usmili, Sin se Davidov! - drhte 
molitve moje prosijo, žele - 
odpri mi vrata temne dušne ječe! - 
 
Naj sončne se ljubezni polni žar 
izlije v dušo mi in jo preplavi, 
da vidim, o Gospod, in da - spoznam! 
 
Daj v vbogajme mi Svoj največji dar, 
da me praznine in teme ozdravi 
in da - kot mož, ne kot otrok - ravnam. 
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9/II. MATERNA PROTECTIONE SALVEMUR 
 
O sveta,  čista božja Porodnica, 
ki Tvoj edini Sin je pravi Bog 
priznava, moli Ga vesoljstva krog - 
nosilka milosti si in Srednica, 
 
ozri na nas, dobrotna se Kraljica, 
ozri na dolge vrste se otrok, 
ozri na prošnje sklenjenih se rok 
in - zla naj Tvoja reši nas desnica! 
 
Ti - luč si v žalost našega sveta: 
razsvetli spet nas z upanjem veselim, 
po Tebi - dobra dela se rode. 
 
Obvaruj pred trohnobo nas pekla, 
kot zdrava, močna sol med svetom celim: 
v modrosti duše Bogu naj žive! 
 
10/II. MEDIA NOCTE 
 
Vso dolgo noč se našega življenja  
z Gospodom naša duša pogovarja  
in s slutnjo blaženosti se ukvarja, 
ki meje bo presegla hrepenenja, 
 
prinesla nam - resničnost izpolnjenja, 
Vsa dolga noč - je ena sama zarja, 
pokoj in sreča - sredi je viharja,  
ki pred - krotkostjo in milino jenja. 
 
Dviguje duša se kot golobica 
svobodna, prosta teče, v višave, 
da pesem tam začeto - nadaljuje - 
 
Na svatbi se bo z Ženinom devica 
ljubezni smela veseliti prave, 
ki jo bogato - zvestim izkazuje - 
 
11/II. VIDI DESCENDENTEM DE CAELO 
(Mater mis.) 
 
Zagledal sem, da iz neba prihaja  
vsa lepa, kot nevesta okrašena 
in s soncem vsa obdana, ožarjena 
Devica čista in Kraljica raja. 

Prišla na svet je in pri nas ostaja: 
vsa polna milosti, blagoslovljena 
pri ljudstvih in v vekovih vseh češčena - 
s potoki milosti nas vse napaja - 
 
Brezmadežna - naš up je in radost, 
pri Njej bolniki zdravje smo našli 
in grešniki dosegli - odpuščanje. 
 
Sladkost je Njena rešila skrivnost, 
ki nje, ki ne poznajo te, teži: 
rešilno Znamenje je - tudi zanje! 
 
12/II. F. IV.CIN. (Annunt.)  
CONVERTIMINI AD ME  
 
Spreobrnimo se, spreobrnimo! 
Potresimo s pepelom si glavo, 
s pokoro zadoščujmo za dolge - 
Usmili se nas, o Gospod - prosimo! 
 
Najvišji hoče sam, da se - zbudimo 
in - k Njemu spet obrnemo srce 
in naše spet Ga iščejo želje, 
premišljevaje - dober sad rodimo - 
 
V nebesih, kjer Gospod in Bog kraljuje, 
je sreča naša, naš zaklad in - vse: 
ne uniči molj ga, rja - ne razje! 
 
Tam - Oče naš živi, nas pričakuje: 
Živi naj duša! - hoče - ne umre - 
nikar naj ljudstva nas ne sramote - 
 
F. IV. CIN. 1963 
PARADISI PORTAS APERUIT NOBIS 
JEJUNII TEMPUS 
 
Odprl nam post je vrata v paradiž, 
odprl nam pot k Očetu, v domovino, 
premagati pomaga nam daljino,  
ki je ljubezni naložila - križ - 
 
Zaupaj! Pridi, brat moj, ki trpiš, 
potopi razočaranj bolečino 
v neskončnega usmiljenja globino, 
da okrepiš se v njej in prerodiš! 
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Obrni srca, ki so od Boga 
v napuhu se, sebčna oddaljila, 
da se v Njegov povrnejo objem - 
 
Ko svetla bo Vstajenja zarja vzšla, 
z veseljem nepopisnim napolnila 
ti bo duha, odkrila ga očem - 
 
17/ll. Fer. IV. Cin. 1963 
 
S pepelom smo posuli si glave,  
oblekli si spokorno raževino: 
Usmili se, Gospod, usmili se! 
 
Zaklad nemirno išče nam srce, 
ki varen bil pred zemsko bi tatvino, 
zaklad, da ga objame z vso toplino, 
kar zmoremo minljivi je ljudje - 
 
V nebesih svetih naš zaklad živi, 
bogastvo, po katerem hrepenimo - 
Gospod - Ti sam bogastvo si, zaklad! 
 
Naj tujcev množica ne govori:  
Zapustil jih je Bog in šel je mimo - 
Ti sam spolnitev si - najglobljih nad! 
 
13/II. F.V. CIN. (Annunt.) 
VENIAM ET CURABO 
 
Prišel bo naš Gospod, prišel bo - sam 
prišel bo v našo stisko, bolečino, 
pregnal bolezni, smrti bo bližino: 
nihče še ni zaman zaupal Vanj - 
 
Kako naj zla prepustil bi rokam 
trpeče brate - božjo vso družino? 
Ne hitel na pomoč nam z vso toplino: 
presega meje naših želj in sanj - 
 
Ozdravlja - hladnost našega srca -  
presunjeni vzdrhteli smo, spoznali, 
kako - velika je nevrednost naša. 
 
Prijetna vera vdanega duha 
Gospodu je, da jo - poudari, hvali: 
življenja do robu se polni  čaša! 

1963: PUER MEUS MALE TORQUETUR 
 
Gospod! Služabnik Tvoj, moj brat - trpi - 
ko gledam ga, se krči mi srce - 
v očeh me . v duši -  pečejo solze: 
zaupno Tvoje prosim pomoči - 
 
Kar hočeš in veliš, se vse - zgodi! 
Besedo usta naj izgovore: 
umaknejo se, zmagane zbeže 
najhujše bolečine brez sledi - 
 
Besedico le spregovori, bog: 
saj nisem vreden, da prišel bi sam - 
Ne morem ti veleti - prosim le - 
 
Zaupno prošnja dviga se otrok: 
nihče še Tebe prosil ni zaman, 
osramočen pred Tabo ni - nihče! - 
 
12/II. MEMENTO 
 
Spominjaj, človek, se - da si: PEPEL! 
Spominjaj se in - nikdar na pozabi - 
naj po bogastvu roka ti ne grabi, 
ki čas kot tat ga bo razjedel, vzel - 
 
Spominjaj, človek, se - da si: Pepel! 
Glasno Gospod te k Sebi kliče, vabi, 
ljubezni klic poslušaj in izrabi: 
naj vsega bi razjasnil te, razvnel - 
 
Spominjaj, človek, se  - da si: Pepel! 
kar biva, vanj se spet bo povrnilo, 
kot iz njega bilo je - zaživelo. 
 
Spominjaj, človek, se  - da si - Pepel! 
Žarenje božje iskre se bo zlilo 
z - Očetom, v Njem - na vek gorelo! 
 
 
14/II. FER. VI. CIN. (S. Georg) 
DISSOLVE COLLIGATIONES IMPIETATIS 
 
Vez razveži, duša, hudobije, 
ki brat tvoj rodni, dragi, v njih ječi - 
Odvzemi breme mu, ki ga teži: 
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kot sonce naj ljubezen ga obsije. 
 
Presrčna sprava spore naj pokrije, 
ki znamenje so mrko naših dni: 
naj brat ne žali brata,  ne mrazi -  
popolnosti naj seme v dušah klije - 
 
Otroci smo - nebeškega Očeta, 
enako zadnjega med nami ljubi 
in nežno za njegovo rast skrbi. 
 
Kako velika je -  ljubezen, sveta! 
Rešiti vsakega želi pogubi, 
obilno kruha - lačnemu deli. 
 
1963: 
V verigah težkih rodni brat ječi 
Mu ni - brezbrižnost naša jih nadela? 
Ni naša li ljubezen - ovenela? 
Tlačan pod jarmom - lačen, glej, medli. 
 
Kot sonce vstaja svetlo novih dni 
ljubezen božja, ki bo vse objela: 
sovražnikom in bratom razodela 
Očeta bo, ki  ljubi - vse ljudi! 
 
Kdor lačen je, mu bo lomila - kruh. 
Popotnike - pod streho bo sprejela - 
Dolžniku, ki nas žali, zbriše - dolg. 
 
V popolnost se bo naš prenovil duh, 
nebesa sama bodo je vesela! 
Bogu se v hvalo naš prelije - molk. 
 
15/II. SAB. CIN. (S. Joan. B.) 
AMBULANS SUPRA MARE 
 
S kraljevskim  mirom hodiš po valovih, 
ni mar sovražna sila Ti viharja, 
ki v čolnič bedni nas ljudi udarja 
in vzbuja strah pri zemeljskih sinovih. 
 
Beseda Tvoja v zmedenih glasovih  
ves božji nadnaravni mir ustvarja, 
ki na ukaz pokoren gospodarja 
zavlada spet po naših duš domovih. 
 

Navzočnost tvoja - bolne nas ozdravlja, 
prižiga luč v otožnosti temo, 
potoke izkazuje - usmiljenja. 
 
Življenjsko moč, veselje v nas obnavlja 
in v posvečenje vodi nas skrbno: 
po Tebi - večnost se, Gospod, začenja. 
 
1963: SAB.CIN. 
 
Miru, pokoja v naših srcih ni - 
Vse naokrog grozijo nam valovi, 
nasprotni v nas zaganjajo vetrovi 
nevarno se, vse dni in vse noči. 
 
Izčrpanim  pohajajo moči 
kje stiski naj ustavijo se novi? 
poskus rešitve vsak se izjalovi. 
Gospod se med valovi zablesti! 
 
Med nas prihaja! - Pomiri vihar. 
Zavrne strah. Prežene vse skrbi. 
V ljubezni čudi se oko, strmi. 
 
Življenja našega si Gospodar 
ozdraviš nas, ko bolni smo bili 
napolnil duše z morjem si luči. 

(prva sobota, 2. III) 
 
16/II. DOM. I. QUADR. (40 let od poroke 
Ter in Št. Št. star. - 17.2.) 
ILLI SOLI SERVIES  
 
Samo Gospodu služi, duša moja 
Le Njemu vsa ljubezen naj velja: 
Zaman so vabe hudega duha, 
ne bo ogrožal srčnega pokoja! 
 
Z zvestobo krije Bog me sredi boja, 
s perutmi varno, nežno me obda 
in angele mi pošlje iz neba, 
da bi obvarovali me - zastoja. 
 
Zaupanje me na Gospoda hrani, 
Beseda me Njegovih ust živi: 
ne skušam Ga s predrznimi željami. 
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Če bi zakladi vsi bili mi dani, 
ki svet bahavo z njimi na slepi, 
nikdar njih lažni  lesk me ne - omami! 
 
1963: DOM. I. QUA. 
 
Ugoden vlada čas, čas -  milosti! 
Usmiljenja, Gospodovih darov, 
pospešenih naporov vseh sinov: 
sam Bog nas varuje, za nas skrbi! 
 
Obdaja božje nas zvestobe ščit, 
peruti božjih krije blagoslov, 
korak človeški spremlja negotov 
odkriva božji veličastva svit. 
 
Ne sme nam duš zavesti hudi duh, 
ko v postu naša se - krepi slabost: 
kaj lesk kraljestev nam posvetnih mar! 
 
Beseda božja, živa, naš je  - Kruh, 
ponižna vdanost - naša je modrost. 
Gospod - ljubezni naše gospodar. 
 
17/II. FER. II. I. QUADR. (S. Joan. B.) 
UNI EX MINIMIS MEIS 
 
Ste Me spoznali, ko sem bil pri vas? 
Popotnik in brezdomec nepoznan? 
Jetnik v okovih, starec - ves bolan? 
Nič kaj vabljiv ni zdel se Moj obraz. 
 
Prejel bogat ljubezni sem izraz, 
ki ste Mi ga dajali dan na dan, 
usmilili se Mojih mnogih - ran,  
z dobroto izpolnili svoj ste čas. 
 
Ker ste ljubili Me - vas ljubim: Jaz! 
In kot pastir ovčice svoje zbira, 
na pašnike jih sončne gorske vodi, 
 
kraljestvo božje dajem vam v dokaz, 
kako je nagrajena vaša - vera 
in kaj doseže, kdor - za Mano hodi! 
 
 
 

1963: F. II. I. QUA: 
 
Popotnik, lačen hodim sredi vas. 
Roke dobrotne čakam in drhtim - 
Bolan in v ječi ginem in - trpim: 
kdo nagne h Meni dobri svoj obraz? 
 
Prihaja, glejte, bratje Moji, čas, 
ko sam popotnim - Kruha podelim, 
ljubezni božje žejne - napojim, 
popotnike v nebeški sprejmem kras. 
 
Takrat, predragi, vaše bo srce 
veselja vriskalo, se  - radovalo: 
obiščem, čredo drago vas - Pastir. 
 
Na svete Izraelove gore, 
domov vas Moje bo Srce pozvalo: 
na sočne paše, blaženosti vir. 
 
1963: FER. III., I. QUADR.: 
 
Kje Tvoje vodijo, Gospod, poti? 
In - Kam gremo naj, da Te - najdemo? 
Med svetom Te morda le iščemo? 
Kako bi v - hrupu greha Te našli?! 
 
Ne misliš, kakor mislimo - mi vsi. 
In kot visoko, sveto je nebo 
nad prašno, mračno vzvišeno zemljo, 
je vzvišen svet, ki v njem prebivaš - Ti. 
 
Pošiljaš roso v Svoj nam blagoslov, 
da njive naše duše oplodi 
in novo z milostjo zbudi - življenje. 
 
Nikdar ne vrne prazna se domov! 
Doseže vse, kar hoče, in rodi. 
Molitev, Hvala Ti zveni, češčenje! 
 
18/II. FER. III. I. QUADR. (M. miss.) 
EXALTATAE SUNT VIAE MEAE 
 
Kdo Moje doumel naj bi poti? 
Izmeril vzvišeno nebesno stran? 
Zadržal dar bi, iz neba poslan, 
z blagoslovom zemljo napoji, 
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da sad bogat Najvišjemu rodi? 
Iz templjev vaših duš naj bo izgnan 
posvetni duh sebični in pristran, 
svetosti se umakne, milosti! 
 
Takrat usmili svojih se sinov, 
sprejel njih prošnje bom in njih obet, 
ugajala mi bo - nedolžnih pot. 
 
Kot čistih in otroških zbor glasov  
zapel glasno mi bo vesoljni svet: 
Hosana! Blagoslovljen - naš Gospod! 
 
1963: 
Po vseh, Gospod, Te iščemo poteh, 
po vseh se Tebi bližamo stezah - 
da ne bi Te našli, je duše strah: 
da ne bi duše nam oskrunih - greh. 
 
Kot rosa iz višav na plodnih tleh  
zbudi življenje čudežno, na mah, 
stoteren sad rodi se na gorah, 
ki milost našle v božjih so očeh. 
 
Posvetni trušč, ki vzbuja božji srd, 
se iz svetišča naših duš zgubi -  
otroško vdane pesmi zazvene. 
 
Pregnala milost jezo je in smrt, 
Hosana! - Bogu kličejo stvari, 
molitve se prijetne Mu glase. 
 
19/II. FER. IV. QUAT. T. QUADR.  
QUAE EST MATER MEA? 
 
Vprašujemo se, kdo je naša - mati, 
kdo prav pokazal bi nam pot življenja, 
kje naš se glad in kje puščava jenja, 
kdo kruha močnih mogel bi nam dati. 
 
Po znamenju bi mogli ga spoznati, 
ki niti v smrti ne ugasne, jenja, 
ki prerodi po dnevu nas vstajenja - 
zapoved treba je izpolnjevati. 
 
vsa veličastna vrh gora žari, 
modrost je, ki daljave hrepene 

ga kraj sveta jo hodijo iskat, 
 
da poživi jih, dvigne, oplodi. 
Proseče k njej se dvigajo roke: 
kdo doume jo - našel je zaklad! 
 
1963: 
Podaj, Gospod, nam svoje znamenje! 
Naj prav spoznamo Te in vidimo 
v osrčje zemlje naj te spremljamo, 
da Tvoja luč vstajenja se odstre. 
 
Da krivde naše teža vsa odmre, 
pokoro z Ninivljani delamo. 
S kraljico modro nauk poslušamo, 
da spet - pravičnost naša zacvete. 
 
Ko malodušnost stiska nas, teži, 
k očetom bi si zaželeli v grob, 
z nebes Kruh angelski nas okrepi. 
 
Ko spolnimo, kar - Oče naš želi, 
z apostoli  in božjo Materjo 
kot brate zrejo božje nas oči! 
 
20/II. FER.V. - I. QUADR.  
GUSTATE ET VIDETE 
 
Poskusite sami, kako sladak  
je naš Gospod, kako je poln dobrote -  
pošilja angela, da nas sirote 
otel bi in nas ne zagrne - mrak. 
 
Pri Njem pomoči more najti - vsak: 
otresti se samo je treba zmote, 
krivice in nevere in slepote - 
ljubezni ohraniti dih gorak. 
 
Ljubezni, ki - zaupati ne jenja 
in veruje trdno, da bo dosegla 
v obilju, kar bila je zaprosila. 
 
Ljubezni, ki pod težo ni trpljenja 
postala malodušna in polegla - 
ki še - silneje se je oglasila! 
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1963: 
 
Usmili se, Gospod - usmili se! 
Usmili, slavni Davidov se Sin! 
usmili duše moje bolečin: 
naj name Tvoje se oko ozre! 
 
Usmiljena ljubezen bistvo vse 
neskončnih duše Tvoje je globin, 
merilo zadnje božjih je višin: 
kako pred stisko naj pogled zastre? 
 
Zavedam se, da - tujka, grešnica 
sem pred Teboj, ki sama si svetost - 
a saj ne prosim - zase pomoči! 
 
Ljubezni majhna le drobtinica 
povrne hčerki zdravje naj, radost: 
Kar, žena, veruješ - naj se zgodi! 
 
21/II. FER. VI. QUAT. T. QUADR. (S. Georg) 
BENEDIC. ANIMA MEA  
 
Bogu prepevaj duša, in Ga hvali, 
usmiljenje Njegovo oznanjuj, 
zvestobo in dobroto izpričuj, 
ki vselej z nami sta, povsod ostali. 
 
V bolezni dolgotrajni vzdihovali 
zaman smo za pomočjo - svet nam tuj 
prezir hladan, brezbrižnost izkazuj! 
na božjo le besedo - Spet smo vstali! 
 
In spet smo prenovili se v - mladost 
in sveže sile so se v nas zbudile: 
ni upanje bilo osramočeno - 
 
Odpustil Bog je greh, odvzel slabost, 
Njegova milost nas je prerodila: 
Ime Njegovo bodi - posvečeno! 
1963: 
 
Nikogar nimam, da - pomaga mi - 
Bolezen težka mi mrtvi telo, 
vso dušo napolnjuje z žalostjo - 
zaman, ah - klical, čakal sem ljudi. 
 

Gospod, moj Bog - pomagaj mi vsaj: ti! 
Trpljenje dolgotrajno bo prešlo, 
zjasnilo duši moji se nebo - 
da prosta vseh bremen spet zaživi. 
 
Naj vstanem, prosto hodim! - mi veliš. 
Zaupam! - Ne pomišljam, dvomim nič. 
V besedi Tvoji - vsa  je moja moč. 
 
Iztrgaš smrti me in - poživiš. 
Ne bom grešil! - Zdaj nisem več: slabič. 
Pregnal iz duše si usodno moč. 
 
22/II. DOMINUS ELEGIT TE  (S. Joan B.) 
 
Gospod, Najvišji sam te je izbral 
in ločil te iz raznih ljudstev srede 
in dal zapoved božje ti besede, 
obljubil ti, da te bo varoval. 
 
Z obiljem blagoslova te obdal, 
da tvoje bodo se množile črede, 
obrnil k tebi mnogih bo poglede: 
razsvetljeval te bo in v Njem boš - vstal! 
 
Če druga ljudstva večja so, močnejša, 
ne bodo mogla vzbujati strahu, 
nikdar ne bo se vam jih treba - bati - 
 
Če vaša pot bo boljša in svetejša, 
vam Bog naklonil polnost bo miru: 
na kraj zemlje vam dal bo - kraljevati! 
 
1963: 
Gospod, moj Bog, Zveličar -  moje vse, 
svetlejši, kakor sonce je, stojiš 
pred mano, bolj kot sveži sneg blestiš: 
kako minljivo naj oko Te zre? 
 
V trepetu, svetem strahu se zastre, 
a duša pije, kar nam govoriš. 
poti, postave božje jo učiš, 
odkrivaš vse, kar nam storiti je. 
 
V trepetu, svetem strahu se zastre, 
a duša pije, kar nam govoriš: 
poti, postave božje jo učiš, 
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odkrivaš vse, kar nam storiti je. 
 
Za ljudstvo Svoje danes si izbral 
naš rod, ki vdano hodi za Teboj 
in kliče vse Te dneve, vse noči. 
 
Kar posvečeno je, Ti daroval, 
zapovedi poslušal glas je Tvoj: 
ozri se milostno na nas, ozri! 
 
23.II. DOM. II. QUADR. (S. Joan B.) 
IPSUM AUDITE 
 
Moj dragi, Moj edini, ljubi Sin - 
Svetal in svet pred vami se blešči: 
sklonili ste, zakrili si oči - 
presilen sij nebeških je višin. 
 
Na svet poslan vendar je - bolečin, 
da vsega vas - strahu osvobodi 
in v Luč in v nadnaravnost prerodi 
in - k Njemu se povzpnete iz temin! 
 
In kakor Sam - svetost je polna, živa, 
resničen - kot nekoč - je sredi vas, 
zaupanja, ljubezni si želi. 
 
Življenje vaše naj - svetost odkriva, 
Njegov odkrivajte - sami obraz 
in izpričujte ga do konca dni! 
 
1963: 
Spremenil si pred nami Svoj obraz, 
Gospod, človekov Sin in Učenik 
stvar sleherna je svoj zgubila mik 
pred Tabo, ki si jo postavil v čas. 
 
Preroki Zate dajejo dokaz, 
postava Ti božanstva je glasnik, 
apostole prevzel je s Tabo stik - 
postaja Razodetje jim - ukaz. 
 
Kako je dobro, biti nam s Teboj! 
Obsenčil vse nas je oblak svetal 
in  čutimo - Očetovo bližino. 
 
Vso blaženost si jemljemo s seboj, 

ko vračamo na dno se zemskih tal 
in božjo luč prinašamo v temino. 
   
24/II. FER. II. GUADR. (S. Joan B.) 
OSTENDE FACIEM TUAM 
 
Pokaži, o Gospod, nam svoj obraz, 
naj milost Tvoja znova nas obišče, 
usmiljeno ozri se na svetišče, 
kot gledal si v dobroti prejšnji čas. 
 
Ponižanih usliši vdani glas, 
ki Tvojo pot pravično znova išče 
edino v stiskal si nam zavetišče! 
zaradi - Svoje slave glej na nas! 
 
Ne daj, da v grehih naših bi umrli, 
sovražnikom ne bodimo v zasmeh -  
po Tebi, ki si zgoraj - hrepenimo! 
 
Kar višje od sveta je, radi zbrali, 
deležni radi bi bili uteh, 
ki le pri Tebi jih, Gospod, dobimo! 
 
1963: 
Gospod, odhajaš? - Kam Te vodi pot? 
In ni mogoče priti za Teboj? 
Obraz odmakniti nam hočeš Svoj? 
Poslej  iskali bomo Te - povsod! 
 
In - da umrli bomo sredi zmot? 
svari in opominja glas nas Tvoj - 
O, vzemi, Sin človekov, nas s Seboj, 
da vidimo, spoznamo Te - Gospod. 
 
Nikoli Oče Te ne zapusti, 
zato  nikoli ne ostaneš - sam 
in, kot Te je učil, nam govoriš. 
 
Povzdigni nas, da bomo, kjer si Ti! 
Da bi zgrešile Te, ne daj nogam - 
Da ne omahnemo, nas - Ti držiš- 
 
25/II, FER. II. QUADR. (S. Joan B.) 
UNUS EST MAGISTER 
 
Vprašujemo se, kdo je učenik 
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in kdo besedo pravo nam pove, 
ki naše lačno je želi srce - 
kdo dober bo, resničen nam vodnik - 
 
Kdo lepih dni in milosti glasnik 
izpolnil naše tople bo želje: 
rešilno kdo - resnico nam pove? 
V bridkosti, stiski - kdo bo tolažnik? 
 
En Sam je, dober kakor kruh z neba, 
En Sam, sočuten kakor rodni brat - 
En sam - v nebesih Oče Mu živi! 
 
S ponižnostjo povzdignil je duha, 
v usmiljenju je velik in bogat - 
krotek - premagal je napuh ljudi. 
 
1963 
 
En sam je Oče, ki za nas skrbi, 
en sam - v nebesih svetlih je doma - 
vso našo bedo in skrbi pozna: 
odpira dlan in s kruhom nas živi. 
 
Prevzetnim se upira, jih - mrzi - 
Pusti jih prazne, kot da ne pozna 
bahavega, lažnivega duha: 
le na ponižne - božje zro oči. 
 
En sam je Oče - Bratje smo mi vsi, 
Njegovi brez razlike smo sinovi, 
ljubezni božje olja - konec ni! 
 
Nenehno nam iz večnosti kipi, 
bogati vrelci, vedno sveži, novi, 
za vse Bogu se - hvalnica glasi. 
 
26.II. FER. IV. - II. QUADR. (M. M.) 
NON VENIT MINISTRARI 
 
V kraljestvu Mojem delež si želite, 
ljubezni polnost, sreče in časti, 
da boljši od ostalih bi bili, 
po moči in veljavi hrepenite - 
 
Ne - Mojo pot, predragi, se ozrite: 
v obsodbo, bičanje in - smrt drži 

kako drugače rešim naj ljudi? 
Z Menoj ste - z vami sem kadar - trpite. 
 
Kdor koli dušo je povzdignil - k Meni, 
po Moji čaši je zaupno segel, 
v Očetovo se voljo je potopil - 
 
ne bodo upi mu osramočeni, 
vstajenja radost z Nami bo dosegel, 
v Očetovo kraljestvo - z Mano stopil! 
 
1963: 
Gospod in vsemogočni Kralj neba! 
Nihče ne more se ustavljati 
če Tvoja sveta volja kaj veli: 
usmili stiske naše se - gorja. 
 
Ne daj, da nas sovražnik pokonča, 
naj Tvoja silna moč nas poživi, 
v veselje naše žalost spremeni – 
 
in delež da kraljestva Tvojega! 
Kako ostalo gluho bi Srce, 
ki za človeški rod prišlo trpet  
in služit ji - kot zadnji iz ljudi. 
 
Da v slavo bi Očetovo ljudje 
stopili smeli - je prišel: umret - 
izničil se je sam človekov Sin - 
 
27/II. FER.V. II. QUADR. (S. Georg) 
CHAOS MAGNUM 
 
Globok prepad med nebom je, zemljo, 
da ni mogoče nam ga premostiti 
in z ene nam strani na - drugo priti: 
kam naše se nekoč poti stekó? 
 
Zaupanje nam s svojo pomočjo 
začenja trden most, visok, graditi - 
zaupanje nas more posvetiti, 
da - v božji se objem: berači vzpno - 
 
Zaupanje v Boga nas živo hrani 
vse bolj kot kruh, ki zemlja nam ga da, 
njegove kaplje - žejo nam gase. 
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Po njem pred brezni smo obvarovani, 
pred žejo žgočo med plameni zla: 
v naročju božjem duše nam žive! 
 
1963: 
Ubog, ponižen, z ranami pokrit  
nas Lazar čaka kraj bogatih vrat - 
in dan za dnem nas vidi svatovat: 
le majhen sreče si želi odsvit - 
 
Kdaj led srca bo našega prebit? 
Kdaj veliki zaupanja zaklad, 
ki ga je nas v Gospoda stavi brat, 
bo polno uresničen in odkrit? 
 
Ne bo trpeči brat osramočen! 
Prerasel kot drevo bo kraj voda 
naš čas in zreti smel - Vstajenja dan- 
 
Z zaupanjem v Boga blagoslovljen 
ves blažen se bo radoval neba: 
bogati prosil - vode bo zaman. 
 
28/II FER. VI. II. QUARD. (S. Georg) 
PLANTAVIT VINEAM 
 
Vinograd moj, predragi Moj nasad - 
kar mogel sem, prav vse sem storil zate, 
vse trte tvoje ljubil sem kot brate, 
bile so Moj ponos in Moj zaklad - 
 
Zakaj, ko sem sadú prihajal brat, 
obiska, bratje Moji, ne spoznate, 
glasnike umorite, pokončate, 
ki - blagoslov sem dal vam na pomlad? 
 
Zakaj dušite tok kipeč Duha, 
ki Moja v  vas ga je budila rast - 
Zakaj spreminjate ga - v smrt in kri? 
 
Zakaj nevoljo kličete Boga, 
ki dana moč Mu je in vsa oblast, 
da - jezi vas pravični izroči? 
   
1963: 
Dozorel ves je božji blagoslov, 
po mladih trtah bujni sok kipi, 

da Gospodarja vseh razveseli, 
bogastvo vrne Njega Mu darov. 
 
V uporu rod se dvignil je surov, 
tepta ljubezni dar in ga taji, 
pravico si Najvišjega lasti, 
nezvestih daje roki jo sinov. 
 
Osramočeni bodo naj zarde, 
ki proti Njemu dvigajo roke, 
ki je - življenje Kamen ogelni. 
 
Da danega kraljestva ne zgube, 
naj dajo sad, naj srca spremene: 
Vinograd le Gospodu naj rodi! 
 
29/II SAB. II. QUADR.  
IBO AD PATREM MEUM 
 
Povrnem se in stopim pred Očeta - 
iz daljne, lačne vrnem se dežele, 
vse njene so vabljivosti splahnele, 
zbežim  iz neprijaznega mi sveta. 
 
Ljubezen vabi spet me razodeta, 
po njej vse misli so zahrepenele, 
da v srečanju bi novem - ozdravele  
in spet postal bi Sin - kot prejšnja  leta. 
 
Odpusti, Oče! Prosim Te, odpusti! 
Zapravil Tvoje drage sem zaklade, 
zapravil milost Tvojih sem oči - 
 
Odpusti, Oče! Prosim Te, odpusti! 
Obnovi z blagoslovom sile mlade: 
živeti v Tebi sin si spet želi! 
 
 
1963: 
Razsvetli mi oči, da ne zaspim, 
da me sovražnik ne zajame - smrti - 
ozri se, Oče, na moj duh potrt - 
iz duše vse si k TEBI spet želim! 
 
V tujini stradam, ginem in - trpim - 
Na Tvoje blaženosti mislim vrt, 
prelomil, glej, se moj napuh je trd - 
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po domu in po Tebi hrepenim - 
 
Grešil sem, ko od Tebe sem odšel - 
in nisem, vem, da nisem vreden več, 
da - sin bi Tvoj se spet imenoval: 
 
ko boš ljubezen svojo razodel, 
potopil v Tebe duh se bo goreč - 
O, bil sem mrtev, zdaj sem v tebi - Vstal! 
 
1.III. DOM. III. QUADR. (S. Joan B.) 
OCULI MEI 
 
V Gospoda moje gledajo oči, 
zaupno k Njemu dušo povzdigujem,  
pomaga mi, ko - z zlobo se bojujem, 
pred Bogom - sila njena se zgubi - 
 
Bil nem je jezik moj vse težke dni: 
zdaj - prosto božje hvalo oznanjujem, 
Gospod je - najmočnejši! - izpričujem, 
sledim zvesto Mu - kot otrok luči. 
 
Posnemati v - ljubezni Ga želim, 
najljubše moje je postal zavetje, 
hotenj in misli in dejanj je stan - 
 
da z Njim bi zbiral, le za to živim, 
da svet sprejel bi božje razodetje, 
živel resnice nauk oznanjevan! 
 
FORTIOR SUPERVENIENS 
 
Močnejši, bratje, je na svet prišel, 
močnejši, kot - kraljestvo hudobije, 
ki, samo v sebi razdvojeno, gnije, 
noben poskus njegov še ni uspel - 
 
Močnejši, bratje, je na svet prišel: 
resnice moč Njegove ljudstvu sije, 
teme osvobojeni zarod klije 
in - govoriti nemi je začel. 
 
Močnejši, bratje, je na svet prišel: 
v ljubezni silni se za nas daruje, 
prijeten vonj Njegove je Daritve. 
 

Močnejši, bratje, je na svet prišel: 
in blagoslovljen, kdor besed spolnjuje  
zapoved v žaru nove posvetitve! 
 
1963: D. III. QUADR. 
 
V Gospoda so obrnjene oči, 
da reši nam noge iz zank pekla - 
Osamljen človek je in poln gorja: 
Usmili se, Gospod, na nas ozri! 
 
Z močjo usodno hudi duh grozi - 
izžemi ga iz našega srca - 
močnejša Tvoja milost je z neba! - 
prestavi iz teme nas v svet - Luči! 
 
Z ljubeznijo napolni nas do dna: 
postava Tvoja v dušah naj živi - 
postava - božja, slajša od medu. 
 
Zavetje najde drobna ptičica - 
ob Tvojih smo oltarjih ga našli - 
zavetje blaženosti in - miru. 
 
2/III. FER. II - III. QUADR. (S. Joan B.) 
LAVARE SEPTIES 
 
Valovi sveti čakajo Jordana, 
da božje razodene usmiljenje 
in naše prenovi se v njem življenje: 
ostudna gobavost bo v njih oprana. 
 
Po krivem čast se omadeževana 
prerokov naših, njihovo trpljenje, 
v iskreno spremenita spet - češčenje, 
v resnici bodo srca vsa jim vdana. 
 
Ustavlja Bog zahtevam se prevzetnim: 
ponižanim pripravlja - odrešenje, 
Srce so njih težave Mu ganile! 
 
Z očesom nanje se ozre dovzetnim, 
obilno blagoslovi njih stremljenje: 
sadove bolečine so rodile - 
 
1963 
Zaupam v Te, Gospod, in Te slavim, 
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na Tvojih se obljub zanesem glas - 
razsvetlil boš, ozdravil mi obraz, 
usmilil se, ko se - v solzah topim. 
 
Popolnoma besedi izročim 
se Tvoje volje - Sprejmem Tvoj ukaz 
Gnusobe gobave bo rešil stas, 
ko se v valove svete potopim - 
 
Očiščujoče Jordana vode 
mi zdravje vrnejo domačih tal 
in prerok pravi - spet dobil bo čast! 
 
Odvrnil sužnost moje boš zemlje, 
zveličanje boš božje ljudstvu dal, 
ki je za vse vekove - Tvoja last! 
 
6/III. FER. VI. III. QUADR.  
FONS AQUAE SALIENTIS IN VITAM 
AETERNAM (pro defunctis) 
 
Prepadi se odkrivajo, temine, 
bremena krivde in ves sad slabosti, 
zamude vse, rojene iz - prostosti: 
zdaj - ŽEJE mučijo nas bolečine, 
 
ki niti za trenutek v nas ne mine - 
kdaj našega - trpljenja bo zadosti? 
Kdo naj - pravice doume skrivnosti? 
Kdaj duh k - Očetu vzpne se na višine? 
 
Odpri se, malodušja trda skala - 
in klicem glasnim iz - molitve zdaj, 
da - vir rešilni v nas zažubori! 
 
Spet duša žejna se bo okrepčala, 
na polja žetve bo stopila - v raj:  
življenje naše - V VEČNOST zakipi – 
 
3/III. FER. III. - III. QUADR.  
SEPTUAGIES SEPTIES 
 
Po sedemdesetkrat naj sedem vsak, 
kar brat v nesreči svoji je grešil, 
če pravo pot je zgrešil, z nje zavil, 
če jasni mu pogled zastrl je mrak. 
 

Pripravljen duh mu odpusti, gorak, 
kot sam Gospod s pozabo je pokril 
vso krivdo našo in jo - odpustil: 
enako vsak Mu je iz bratov - drag - 
 
Desnica božja čudovita dela 
vrši nad našim rodom neprestano, 
rešuje iz zaslužene nas - smrti - 
 
Kar je prosila, duša bo - prejela: 
Gospod navzoč je med družino zbrano! - 
Njegovi božji viri so - odprti - 
 
1963 
Prišlo je olje našega življenja, 
usodna vse praznina nas mori - 
Da smo - grešili, Bog nam govori, 
ki rad bi duše rešil nam trpljenja. 
 
Gospod odpuščati nikdar ne jenja, 
Preseže mere ozke vseh ljudi: 
ko nam pekel z uničenjem grozi, 
rositi olje - milosti začenja! 
 
In vro in vro Studenci neizčrpni, 
že vrče duš so naših napolnili: 
izbrisan in poplačan je naš dolg! 
 
Postanemo do - brata naj nestrpni?! 
V Gospodu smo prav vse mu - odpustili - 
Dolgove naše krije - božji molk. 
 
4/III. F. IV - III. QUADR.  
QUARE TRANSGRREDIMINI? 
 
Zakaj prestopate zapovedi, 
Najvišjega vam volje - nič ni mar? 
Edini vaš je, sveti Gospodar 
in po Njegovi roki vse živi – 
 
Zakaj očetu, dobri materi 
v brezbrižnosti ste odtegnili dar? 
Prijeten duša njuna je - oltar - 
Zakaj brezbožni  Sin ju ne časti? 
 
Zakaj zunanjost nična vas slepi? 
Postavljate pregrade in zapreke, 
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ki milost in ljubezen vso gase - 
 
Zakaj za vidu skrivate, laži, 
v hinavske se zavijate prevleke, 
da varani vas sodijo ljudje? 
 
1963: 
Očisti, Oče, madeže - srca 
in nezvestobe naše greh izmij 
in spet - ljubezni svetlo luč prižgi, 
ki ugasnila je v hudobiji zla - 
 
Gnusobo speri našega duha, 
ki sleherna pregreha v njej kali 
in vse, kar Tebe žali, se rodi 
in slepe vodi v brezna nas - pekla - 
 
Zapovedi je glas močan in svet, 
kot blisk in grom, ki utrinja se v gorah: 
beseda je - Najvišjega z višin - 
 
V globinah je hotenja razodel: 
ljubezen ves premagala je strah - 
Bogu sledimo - kot Očetu sin! 
 
5/III FER. V. - III. QUADR. (S. Joan B.) 
INPERAVIT FEBRI 
 
Vročica težka jemlje nam moči, 
z nevarnosti življenje naše gine, 
potrte duše bolne so globine, 
usodno zlo nas vedno bolj slabi - 
 
Gospod, vsaj ti usmiljeno ozri  
na žalost našo, grenke bolečine 
in skloni, poln prisrčne se topline 
na rod, ki - k Tebi dvignil je oči! 
 
Beseda vsemogočna, ti preženi 
slabost poslednjo našega življenja 
in z novim zdravjem ljudstvo okrepčaj! 
 
Resnico in ljubezen razodeni, 
ki neizčrpna je, nikdar ne jenja: 
z veseljem v - Svojo hvalo nas navdaj! 
(prvi četrtek) 
 

1963: 
Gospodov Tempelj! - kličemo glasno - 
besede le ponavljamo, laži, 
ki jim dejanj zvestoba ne sledi, 
kot pričakuje jo od nas nebo - 
 
Vročica stiska nas, pa ne vemo, 
priznati nočemo, da smo - bolni. 
Ko bolečin se vrsta namnoži, 
v Boga upremo bolno spet oko - 
 
Samo Gospod - rešenje naših dni 
v usmiljenju je, moči in dobroti, 
posluša klic in prošenj vročih glas. 
 
Samo veli - vročica nas pusti, 
ozdravljeni smo na življenja poti: 
pomagal Učenik je - pravi čas! 
 
6/III. FER. VI. - III. QUADR. (S. Georg) 
DA MIHI BIBERE 
 
Gospod želi, da bi Mu dali - priti, 
da žejo bi Njegovo pogasili: 
Kdaj iz - pregreh se bomo povrnili 
in odločili se - za Njim hoditi? 
 
Kdaj - v duhu in resnici vsi moliti 
k Očetu bomo spet se naučili? 
K življenja večnim vrelcem napotili? 
Edini morajo nas - ohraniti - 
 
Gospod želi, da bi Mu dali - piti: 
v najmanjših svojih bratih čuti žejo, 
za žetev so Njegovo - bela polja- 
 
Sadov se bomo mogli veseliti: 
kipijo milosti po nas in vrejo, 
kot - skala je odprta naša - volja. 
 
1963: 
Prišla zajemat z vrčem iz prsti, 
prepolna nezvestobe in slabosti, 
sem k Tebi, moj Gospod, in vir - svetosti, 
ki žeja mojih grehov Te skrbi. 
 
Ponujaš vir, ki - v večnost žubori, 
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odkril si grehe v božji mi modrosti, 
ki v vsej umiti hočeš jih krotkosti, 
da - čisto spet! - me milost napoji. 
 
Sladkosti neizčrpne si napoj, 
v globinah Tvojih vrelcev se gubim -  
postajam kaplja - Tvojega življenja. 
 
Ko žuborenja glas poslušam tvoj, 
v resnici, v duhu molim Te, častim - 
trenutek vsak se - večnost mi začenja. 
 
7/III. SAB. III. QUADR. (S. Joan B.) 
COR FIDUCIAM HABENS 
 
Zaupanja je polno mi srce, 
kako bi mogel greh mi škodovati, 
kako me z malodušnostjo navdati -  
ne morejo soditi me ljudje. 
 
Lahko besede krive govore, 
a nemogoče dolgo je lagati: 
Gospod edini more me poznati, 
edini - odpustiti mi dolge. 
 
Osramočene priče se gube, 
ki zlo  jim zameglilo je oči, 
sovraštvo zastrupilo šibko vest - 
 
Usmiljenja se krotki vesele, 
Gospod na čiste vodi jih poti - 
ostaja v trudih jim, skušnjavah - zvest! 
 
1963: 
Obsojena, glej - grešnica stojim 
pred Tabo, sveti božji Učenik - 
kako na krivdo mojo zreš, Sodnik? 
Pravične sodbe, kazni se bojim. 
 
Glasu ne najdem, da se oprostim - 
Popolnosti neskončne si Srednik -  
ponižanim - dobroten Tolažnik! 
Besede Tvoje čakam in - drhtim - 
 
Pripognjen pod bremenom v tla - molčiš, 
obsodbo v črtah peska si izročil: 
ne sodiš, kot obsojajo - ljudje. 

 
Ne greši več! - le to mi govoriš - 
tako usodo mojo si odločil - 
Prerodil z Milostjo si mi srce. 
 
8/III DOM. IV. QUADR. (S. Joan B.) 
MULTI FILII DESERTAE SACERDOS 
 
Srce se moje kakor Kruh množi, 
po milosti je božji oplojeno, 
strasti je suženjstva osvobojeno, 
obsodbe se njegove ne boji. 
 
Odprto vsem je množicam ljudi, 
za hrano njihovo je zaskrbljeno, 
v dobroti je neštetim razdeljeno: 
ljubezen - Kristusovo jim deli. 
 
Trdno kot gora Sionska stoji, 
Gospodova ga moč je ogradila, 
tolaži ga v trpljenju in oživlja. 
 
Za kralja vse človeštvo ga želi: 
duha kraljestvo je njegova sila, 
ki z njim jo rod odrešeni doživlja. 
 
Izženi, duša, kar te - usužnjuje, 
kar iz želja mesenih se rodi, 
kot pesek po puščavi se vrti 
in z malovrednostjo te ponižuje. 
 
Z zahtevami te greha utesnjuje,  
z boječo malodušnostjo slabi - 
povešal sam pred sabo bi oči: 
svobode naj se misel ti raduje! 
 
Življenje plodno naj se ti razrašča 
kot kruh, ki lačnim ga Gospod deli - 
življenje - milosti, miru, svetosti - 
 
Z ljubeznijo duhovno si prilašča 
kraljestvo neminljivo med ljudmi, 
dviguje k sebi z nižin slabosti - 
 
1963: DOM. IV. QUADR. 
 
Veseli se, Jeruzalem - raduj! 
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Prihaja čas, ko se - osvobodiš 
in rešiš sužnosti, ki jo trpiš - 
v Boga zaupaj in Ga pričakuj - 
 
Skrbi Mu, delo svoje posvečuj, 
z usmiljenjem se božjim poživiš, 
z Gospodovim se Kruhom okrepiš: 
glasno Njegovo hvalo oznanjuj! 
 
Le pridi, zgrni vsa se množica: 
petero hlebov, drobni ribici 
bo mnoge tisoče nasitilo. 
 
In še ostaja Kruha božjega  
in čakajo darovi milosti, 
da ljudstvo - bi uživat jih prišlo. 
 
9/III FER. II. – IV. GUADR. (S. Joan B.) 
EJECIT DE TEMPLO 
 
Nemir posvetni, glasno trgovanje 
izgnal Gospod iz svojega svetišča, 
izgnal iz božjega je bivališča, 
izgnal koristi zemskih je iskanje. 
 
Obnovil v dušah čisto darovanje 
brez lažnega, sebičnega je blišča - 
duhovna si obnovil je žarišča: 
iskreno v njih, otroško vdanost žanje. 
 
Obnovil nas je - v Sebe samega, 
obnovil v pravi božji rod in last, 
iz rok iztrgal mračne hudobije. 
 
Svetišča smo - življenja božjega: 
in sin po nas Očetu daje čast - 
za novo slavo v nas - Vstajenja klije. 
 
1963 
Očisti grehov nas - poslednji čas! 
Krotek si ve, Gospod, pa spletaš - bič: 
oskrunjeni smo tempelj Tvoj - slabič, 
užaljen v nas Tvoj božji je obraz. 
 
Volov, golobov, novcev in ovac 
menjave za dobiček ne trpiš 
in v bivališču Svojem ne pustiš: 

postavil nov boš, lepši dom si v nas! 
 
Velika noč se bliža - praznik Tvoj: 
prihajaš, da nam - duše obnoviš, 
pozidaš čudežno, kar ruši - greh. 
 
Pravica zmagala, modrost s Teboj 
bo v dneh, ko laž zavrneš, ukrotiš: 
slavil Vstajenje božje spet boš v nas - 
ljudeh. 
 
10/III. FER. III., IV. QUADR. (M. Miss.) 
MEA DOCTRINA 
 
Čigav, od kod je nauk, ki ga oznanjam, 
in kdo, da je resničen, izpričuje? 
In kdo pravico Mojo potrjuje - 
in na čigavo se pomoč naslanjam? 
 
Ko bolne zdravim, zlo iz njih izganjam, 
nebeški Oče moč mi podeljuje, 
Njegova milost - dela izvršuje: 
Njegovo slavo z  njimi vam naznanjam. 
 
Slavim Ga, ker z Menoj je neprestano 
in vam po Mojih ustih govori - 
življenje Eno s v obeh pretaka! 
 
Častim kot Sin prisrčno Ga in vdano - 
ljubezen Oče vso v Menoj deli 
in - Moja je Njegova misel vsaka. 
 
1963: 
Zakaj, Gospod, nad nami se srdiš? 
Grešil je rod in se malikom vdal: 
zaslužimo, da bi nas - pokončal- 
Pravično bi bilo, kar nam storiš. 
 
Obljubil si vendar, da pomnožiš 
naš rod kot droben pesek z morskih tal 
in kakor zvezde, ki si jih prižgal 
na nebu, zemljo vso nam podeliš - 
 
Svoj božji nauk nam pošlji in odkrij - 
neskončnih, večnih je izraz globin! - 
po videzu naj več ne sodimo - 
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Gospod, na naše se želje ozri, 
prerodi nas z resnico iz višin, 
da s pesmijo Te novo hvalimo! 
 
11/III. FER. IV., IV. QUADR. (S. Georg) 
APERUIT MEOS OCULUS 
 
Odprl mi Prerok slepe je oči, 
temo odgrnil gosto, neprodorno, 
prestavil v luč me jasno, neizmerno, 
pokazal vso lepoto mi stvari - 
 
Hvaležno duh moj moli Ga, časti, 
priznam Ga, skali srce Mu verno - 
prej zbegano - postalo zdaj je mirno, 
nasprotovanj se zlobnih ne boji. 
 
Kdo vir naj zaustavi usmiljenja, 
ki grehe umiva, rdeče kot škrlat, 
da kot snega belina zasijo?! 
 
Kdo val zavrnil naj bi posvečenja, 
ki razkropljene je sklenilo zbrat 
in z  novo napolniti jih lučjo. 
 
1963 
Bili smo slepi - zdaj pa vidimo! 
Gospod v usmiljenju se je zavzel, 
nad nami moč je Svojo razodel, 
odprl od rojstva mrtvo je oko. 
 
bili smo slepi - zdaj pa vidimo! 
Naš greh, ki prej je kot škrlat gorel, 
umil je bog, da spet kot - sneg je bel, 
srčno se vi Mu zahvaljujemo! 
 
bili smo slepi - zdaj pa vidimo! 
Dotaknila se nas je božja moč, 
ozdravil ust Gospodovih dotik. 
 
Bili smo slepi - zdaj pa vidimo! 
Sveta nasprotovanje, zlobna moč 
obsojena je na - poraz, umik! 
 
12/III. FER. V., IV. QUADR. (S. Georg) 
MISERICORDIA MOTUS 
 

Usmiljenje M je srce prevzelo, 
v sočutju duša Mi je vztrepetala, 
ob materi jo žalost je navdala, 
ki brezno smrti ji je sina vzelo. 
 
Zbeži naj smrt! - v ljubezni je velelo, 
dovolj je mati - vdova žalovala, 
dovolj solza je grenkih prejokala - 
zdaj spet naj dvoje bi se src objelo! 
 
In Vstal je Sin in mati ga objema 
in nove vro solze - solze veselja - 
glasno se čudi množica, strmi. 
 
Še tisočkrat je večja Moja vnema 
in neprimerno globlja Moja želja, 
da mrtve duše - Grešnikov zbudi! 
 
1963 
Ugasnila življenja je radost, 
umrl mi - vdovi! - je edini sin - 
Nihče ne čuti morja bolečin, 
ne ve, kaj zadnja smrti je grenkost. 
 
Smo Gospod, ki si sprejel slabost, 
in umrljiv postal - človekov Sin, 
do  mojih si se sklonil globočin 
n vrnil sina mi, z njim vso sladkost - 
 
Zvrnil sprevod si mrtvaški, zli - 
Mladenič, vstani! - si glasno velel: 
kot cvet moj sin je v Tvojem soncu vstal! 
 
Z menoj je spet! - In z mano govori - 
Prisrčen, svež je znova zaživel - 
z menoj, o Bog, Ti hvalo bo dajal. 
 
13/III. FER. VI., IV. QUADR.  
INFRENUIT SPIRITU 
  
Vzdrhtel Gospod je, se razžalostil, 
ko v krog je drugih Mu stopila - smrt, 
spoznal, kako je njen udarec - trd: 
prijatelja Mu vzel je, umoril. 
 
V solze je sestri, znance vse zavil, 
premnog v temo  omahnil up je - strt: 
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odkril ljubezni božje bo načrt 
in, kar je mrtvo, spet bo - obudil! 
 
Samo ob smrtne bolečine teži 
zavemo se, kaj vredno je - življenje 
in Kdo je Tisti, ki življenje - daje. 
 
Samo ob rani globočini sveži 
spoznamo, kdo nam nudi - usmiljenje 
in kdo na svetu nas ima - najraje. 
 
1963 
Umrl je brat in jokajo sestre - 
Že štiri dni je mrtvi pokopan: 
solze in vsa tolažba je zaman - 
nikoli brata več ne prebude- 
 
Gospodu samemu se zaiskre 
v očeh solze - prijatelju je vdan, 
tolažit in oživljat je poslan: 
besede božje - čudež izvrše! 
 
Kot prvi človek vstal je iz prsti, 
se mrtvi - skalam groba je izvil: 
Prijatelju spet gleda živ v oko - 
 
Iz smrti naša vera se budi 
zaman je kamen jo nagrobni kril. 
Vstajenja luč uživa spet svetlo. 
 
14/III SAB. IV. QUADR.  
QUI SEQUITUR ME 
 
Kdor hodi vdano, zvesto za Menoj, 
kdor pričevanje Moje rad sprejema 
in kogar ni omahnila še vnema, 
vse veruje, kar Oče priča Moj. 
 
Luči nad njim razgrnil žar bom svoj 
enaka Nama lastna je obema! - 
in božjega deležen bo objema, 
obdajal duše sveti bo pokoj. 
 
Ne bo gladu več čutil in ne žeje, 
Najvišji sam na svoje ga steze 
bo vodil, z vrelci svojimi pojil - 
 

Nobene več ne bo spoznanju meje: 
takrat bo duši razodeto vse - 
Boga ves svet bo s pesmijo slavil! 
 
1963 
Imel bo Luč, kdor hodi za Menoj, 
nikakor ne bo objela ga tema, - 
veselil kraj obilnih se voda, 
pojil ga milosti bo svež napoj. 
 
Imel bo Luč, kdor hodi za Menoj: 
Očeta bo poznal, ki ljubi ga 
kdor Mene vidi, dobro Ga pozna! - 
v resnici razodeva nauk Ga moj - 
 
Imel bo Luč, kdor hodi za Menoj! 
Če mogla mati bi vas pozabiti, 
Gospod ne bo pozabil vas nikdar. 
 
Imel bo Luč, kdor hodi za Menoj! 
Vstanite, bratje, v ječah - greha skriti: 
neskončnega veselja čaka dar. 
 
15/III. DOM. I. PASS. 
EMUNDABIT CONSCIENTIAM 
 
Očistila, umila našo vest, 
oprala vse pregrešne bo gnusobe, 
rešila mrtve, jalove tegobe 
bo Sveta Kri Njegova, ki čist je, zvest - 
 
ki vsi vekovi so Njega posest, 
ki ne boji se, ne pozna trohnobe: 
svoboden duh, ki ne pozna - tesnobe, 
Resnico nam prinaša - z onkraj zvezd! 
 
Veselil Abraham se je - očak, 
ko videl dan častiti je - Gospoda, 
zaslutil je božanstvo neprikrito. 
 
Spoznal je, da izginil ves bo mrak, 
človeštvo odrešila bo - svoboda 
in dediščino dala zmagovito. 
 
SI QVIS EX DEO EST 
 
Kdor iz Boga se v duhu je rodil, 
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prisluhnil odrešilni bo resnici, 
k vodi po življenja nas temnici, 
kdor vest s Krvjo je Jagnjeta umil. 
 
Gospod se v polnosti mu bo odkril, 
dal delež v sveti službi bo, pravici - 
ob svoji varno vodil ga desnici, 
lahko se zmage z Njim bo veselil. 
 
In kaj zato, če - kamenje pobira, 
da zlobo svojo opraviči, svet! 
kako naj Neminljivemu škoduje, 
 
kako naj zadržuje Ga, ovira: 
ostal v uporu svojem bo - zaklet: 
pravični se v Gospodu posvečuje. 
 
16/III. FER II. - V. QUADR. (S. Joan B.) 
QUAERETIS ME 
 
Iskali boste Me, pregrešni rod, 
iskali, pa prezirate - resnico 
in mirno dalje delate - krivico, 
zapletli ste se v lastnih zanke zmot. 
 
Iskali boste Me, pregrešni rod, 
sovražne Nadme dvigali desnice, 
da bili bi me sramotili v lice - 
ne boste Me našli, ker grem - od tod. 
 
Odhajam k Njemu, ki Me je poslal: 
navzoč ostanem v živi, polni veri 
vseh tistih, ki jih žeja po Življenju! 
 
Z obiljem bom duhovniku jih navdal, 
odprli bodo milosti se viri 
jim neminljivi - v križu in: Vstajenju. 
1963 
Usmiljenja Te prosimo, Gospod! 
Po grehih naših z nami ne ravnaj 
in v srdu svojem nas ne pokončaj - 
s pepelom smo potresli si glavo. 
 
Odpri studence z živo nam vodo, 
z obiljem Svetega Duha navdaj, 
z močjo Njegovo duše okrepčaj: 
pokaži nam, pokaži svojo pot! 

Odhajaš k Njemu, ki Te je poslal - 
ne more človek grešni za Teboj: 
zato nam vse izbriši sence zmot. 
 
Z ostro se raševino je obdal 
naš duh, da dolg bi spet izbrisal svoj: 
za Tabo pot naj iščemo povsod! 
 
17/III. FER. III. - V. QUADR.  
EXSPECTA DOMINUM 
 
Boga, Gospoda vdano pričakujem: 
ni strah v brlogu divjih me zveri, 
ki vsaka le po - plenu hrepeni - 
z zaupanjem njih besnost premagujem. 
 
Moj Bog skrbi, da ne trpim, gladujem - 
obilne mi pošilja pomoči, 
poslanec božji hrane mi deli: 
z nebeško milostjo se nasičujem. 
 
Ko sredi sem sovražnega sveta, 
očem zloveščim nepoznan, prikrit: 
Očeta svojega častim, praznujem! 
 
Ni ura moja prava še prišla, 
resnične sodbe čakam še izid, 
a - razodetja slave se radujem. 
 
1963 
V brlogu levjem duša je - jetnik - 
obdana s krvoločnimi zvermi, 
ki vsaka le na našo smrt preži - 
Ne mudi se in - pridi, Rešenik! 
 
Ko stiska je največja, Pomočnik  
si v težke, žalostne in mračne dni. 
Kar nam grozi, pred Tabo se - umiri, 
poleže se, izgine - Učenik - 
 
Začutimo, spoznamo Tvojo moč, 
čeprav prikrit, v skrivnost zavit, 
s trpljenjem - Sin človekov! - obložen. 
 
popolnoma, božanski - si navzoč, 
obdan v veselja, praznovanja svit: 
v iskanju, v slutnjah naših si češčen. 
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18.III. FER. IV. - V. QUADR.  
NON RAPIETEAS 
 
Nihče ne bo ugrabil nas iz rok 
Gospoda našega, Odrešenika - 
nobena sila ni dovolj velika, 
ne zmore ves je zemlje širni krog. 
 
Kdo ljubi nas, kot nas je vzljubil - Bog?! 
Dejanj Njegovih nas osvaja slika, 
pred njimi dvom se in nevera umika 
in Oče bliža krogu se otrok. 
 
Če bi besed že samih ne sprejeli, 
ki zemsko vso presegajo modrost, 
v dejanj smo božjih žaru zagoreli, 
 
dojeli vso Ljubezni smo skrivnost - 
kot ovce smo za glasom pohiteli, 
ki daje vso sladkost nam in svetost. 
 
1963: 
Gospod, zakonodajalec govori: 
ljubezni polne daje nam postavo, 
za našo vso je zaskrbljen naravo, 
rešiti ovce svoje vse želi! 
 
Za Sabo kliče nas - za vse skrbi, 
da na stezo za Njim krenili pravo, 
zaupno k Njemu obrnili glavo 
v rešenje bi in radost naših dni. 
 
Kdor Mu sledi, nikdar se ne zgubi, 
saj Ljubi, dobro nas pozna GOSPOD: 
Kdo  nas iztrga iz Njegovih rok?! 
 
Življenje božje, večno nam deli, 
k Očetu vodi nas Njegova pot - 
pripravlja slavo - božjih nam otrok. 
 
19/III. FER. VI. - V. QUADR. (M. miss.) 
IN ANIMO CONTRITO 
 
Vsi žalostni, Gospod, smo in potrti, 
vsa teža grehov naših se maščuje, 

v bolesti duša naša omaguje, 
solza potoki naših so - odprti. 
 
K nogam smo pali Ti skesani, strti, 
glasno se duša naša obtožuje 
očitkov črn nas v notranjosti kljuje 
življenje težje je od nagle smrti. 
 
In vendar, Bog, ti smrt ne želiš: 
z neskončno mero in nedoumljivo 
morje zajameš večno - usmiljenje. 
 
Deliš - ljubezen! Spet: deliš, deliš. 
Pokrivaš in pozabljaš, kar je  - krivo: 
Gospod si  nedosežen - odpuščanja! 
 
1963 
Klečim, o Bog, Ti strta pri nogah: 
kako zelo me je ponižal - greh -  
Ničvredna v vseh človeških sem očeh: 
da me še ti obsodiš, me je - strah - 
 
Ko mogla bi zapraviti na mah, 
kar zagrešila sem v nekdanjih dneh, 
v prečutih vseh kesala se nočeh, 
ne bil moj duh bi zbegan več in - plah. 
 
Ljubila si - glej!  Vse Ti: odpustim! 
Le to - Nič več. - Kaj rekel naj bi še? 
In spet sem - človek! - V duši moji - mir. 
 
In spet v solzah se pred Teboj topim - 
Ljubiti bolj ne more Te - nihče: 
Uničujoč si z mene snel - prezir - 
 

1964 
27. I. 1964 ; 17. II. - 19. III. 

 
Narodna 
 
Solze iz mojih naj oči 
vse belo cvetje orose, 
ki v duši tvoji, brat, kali: 
da se ti - spolnijo želje! 
 
Solze iz mojih naj oči 
vso setev tvojo napoje, 
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da sad bogat in lep rodi 
in z njim ljudje se požive - 
 
Solze iz mojih naj oči 
za mnogih tečejo dolge, 
da Bog se več ne žalosti 
in - spet usmili se zemlje! 

(27.I. 1964) mane od S.J.B post. S. 
missam ad M.M praeteriens 

 
17.II. 1964 40 let poroke ga. Terezije in 
Štefana  
 
Nabrali sami, draga ste gospa, 
bogat in lep si šopek rož v življenju, 
ko v živi veri ste in v potrpljenju 
izpolnjevali voljo le Boga. 
 
Prenesli - bolečine ste srca, 
dočakali ste srečo v hrepenenju, 
ko sin vaš dragi se je v posvečenju 
povzpel do svete službe iz neba! 
 
Družini ljubi - toplo ste ognjišče, 
ki se zaupno vedno k Vam zateka, 
ko v svetu hladnem je - dobrote žejna. 
 
Naj dolgo dom vaš - sreče bo žarišče, 
pogum naj, moč ostane za človeka, 
ki daje roka vsem ju - blagodejna! 
 
12/II (Annunt.) 
NON LABORABUNT FRUSTRA 
 
Služiti, draga Mati, ti želimo  
v trpljenje smo se Tvoje potopili, 
z ljubeznijo se Tvojo smo združili: 
s Teboj - Gospodu našemu sledimo. 
 
Za čast Edinca Tvojega živimo: 
zaradi nje - ves svet smo zapustili, 
čisteje spevi so se oglasili, 
ki z njimi hvalimo Ga in slavimo. 
 
Stotero, Mati, si am povrnila - 
odprla usta nema je modrost 
in jezik je otrokom razvezala- 

 
Pri vseh rodovih se je oglasila, 
odkriva vedno znova jim skrivnost, 
kaj vse - ljubezen nam je božja dala! 
 
22/II SAB. QUAT. T. QUADR.  
GRATIA VOBIS ET PAX 
 
Obilno milost naj na vas rosi, 
k dar je sveti živega Boga, 
rosi naj v polnosti na vas z neba, 
tolaži vas, krepi in bogati - 
 
Naj z upanjem v vstajenje prerodi 
in z vero vas v Najvišjega navda, 
ohrani naj do konca vas sveta, 
ko delež vaš - pri Bogu zablesti. 
 
Takrat - preizkušnje težke se zgube, 
končajo se in minejo bridkosti, 
moči se boste božje radovali. 
 
Kar vaše zavezale so roke, 
zavezano v najvišji bo skrivnosti: 
na Skali neminljivi boste stali! 
 
25/II. CORDA NOSTI OMNIUM 
 
Odkrita so Ti srca in poznaš, 
o Bog, vse misli, dušo nam - do dna 
v širina pota kažeš nam sveta, 
na delo kličeš nas in milost daš. 
 
Neznatne z - razodetjem okrepčaš, 
Očeta nam odkriješ in Boga: 
prezira modre - krotke - pa navda 
z bogastvom, ki ga z Njim na vek imaš - 
 
Sladko, gospod, nam je s Teboj hoditi, 
obteženim odvzameš grenki križ 
in naložiš na lastna ga ramena. 
 
Lahko s Teboj nam jarem je nositi, 
saj trudnim moč in blagoslov deliš: 
apostoli smo - tvojega imena! 
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28/II. (S. Georg) 
MATRIS DOLORES 
 
Ganile, Mati, so me bolečine, 
ki Tvoja v njih je duša vztrepetala, 
ob njih vsa zemlja - pusta mi postala, 
spoznal sem, da vabljivost njena - mine. 
 
Solze oprale so me Materine, 
ljubezen do boga me je navdala, 
svetove nove mi je pokazala: 
duha odkrila svete mi globine - 
 
O, slišim glas, ki - trka in me čaka, 
da Mu odprem in da prišel bi k meni, 
užiti dal mi svojega bogastva. 
 
Naj blagoslovljena bo ura vsaka, 
združitve vsi trenutki dragoceni 
in gledanje odkrito - veličastva! 
 
4/III. (Assumta Celeia) 
INTER REGALES DELICIAS 
 
Kaj mar kraljevski mi sijaj, dobrine?! 
Kaj mar užitkov vabe mi minljive, 
strasti obljube jalove, lažnive - 
le - žalosti so naše korenine. 
 
Kar mar zlato? Iz rok človeških zgine  
v trenutku bežnem, v teži sreče krive, 
zamah usode ga zdrobi igrive: 
ne vrne več se lesk njegov, ne sine. 
 
Pripravljen, buden čakam le - Gospoda, 
da ura zgodnja me ne prehiti, 
ko na - nebeško svatbo bo pozval. 
 
Veselo čakam božjega prihoda, 
ki čas mi - v neminljivost spremeni: 
v zvestobe luč, usmiljenja bom vstal. 
 
6/III  (S. Georg) 
ME EXSPECTAVERUNT 
 
Pričakovali grešniki, prežali  
so na življenja naše mlade dni, 

da sila njih uniči nas, zdrobi - 
s plameni so trpljenja nas obdali - 
 
Poskusi kruti so po nas teptali, 
da luč ugasnili bi nam oči, 
zlomili cvetje, ki dehti, rodi - 
osramočeni v besu so ostali! 
 
Glasno Gospoda duh poveličuje, 
ki nas usmiljeno je osvobodil, 
raztrgal zanke zlobne je laži. 
 
Zaklada, bisera se duh raduje, 
ki ga Najvišji - zvestim je prisodil, 
na njivi - milosti so ga našli. 
 
7/III. SAB I. 
LUX MUNDI 
 
Spoznanja luč, najvišja je modrost 
le Angelskim duhovom razodeta, 
le njim bila ni božja milost vzeta, 
najgloblja jim odprta je - skrivnost. 
 
Pogleda ni skalila jim slabost, 
ni dotaknila čistega se cveta: 
beseda in dejanje se - prepleta, 
in cene njih narašča velikost - 
 
Njih pot in delo razsvetljuje svet - 
tema pred njimi plaha se gubi, 
njihov trud gnilobe nas ohranja. 
 
Ne zmanjša tek stoletij  jih in let - 
Gospod njih delo širi in plodi - 
po njih - bogato milost nam naklanja. 
8/III  
MANDATUM MAGNUM 
 
Ljubezen me razvnema neizmerna: 
modrost je moja, ki jo govorim - 
bogastvo veliko, ki zanj živim - 
oblekla jo je duša moja verna. 
 
Vsa tiha, skromna je in ne - prešerna, 
oberoč in iskreno jo delim 
za sebe je ne hranim, ne pustim - 
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še med plameni je ostala - mirna. 
 
Gospoda je obsegla in zajela, 
v Njegovi milosti se prekalila, 
v Njegovi se navzočnosti - použiva. 
 
Iz nje zajema moč za svoja dela, 
ki - bratom jih po Njem je izvršila: 
v poslednjem - Njega samega odkriva! 
 
9/III.  
FORTITUDO ET DECOR 
 
Obdaja bog z močjo me in lepoto - 
odkriva skrite milosti zaklade, 
ohranja sile prožne mi n mlade, 
oko pred nično varuje slepoto. 
 
Z iskrenostjo me spremlja in toploto, 
najtišje moje je presegel nade, 
ki se živo oklepajo Ga, rade: 
razsipno izkazuje mi dobroto. 
 
Služabnik mi Njegov stoji ob strani, 
svetal in svet poslanec iz neba 
in, kaj želi Gospod, prišepetava - 
 
Pred zmotami me, hudobijo brani, 
ker vse zvijače njihove pozna: 
beseda je njegova vedno - prava. 
 
10/III  
SANABAT OMNES 
 
Zahvaljen Bog, da si nas spet - ozdravil 
iztrgal si bolezni nas - nevere, 
ki dvigala se divje, preko mere 
je proti nam, obroč nas njen je davil. 
 
Zahvaljen Bog, da si se spet - proslavil 
v življenje - smrtne nam spremenil vire, 
v nebeško jutro - zadnje nam večere: 
v zvestobi naši - čudež si napravil! 
 
Zahvaljen Bog, čez vse usmiljen, zvest, 
v trpljenju, stiski - z nami si ostajal 
v  umiranju si našem - Sam trpel - 

 
Zahvaljen Bog, ljubezni si posest 
do zadnjega se vsakemu razdajal 
in v nas si - zmagal, v nas si Sam živel. 
 
12/III.  
SUPRA MONTEM 
 
Postavljeno na goro sveto mesto  
sinovom znamenje je iz višine, 
odpira pota, kaže jim v daljine, 
na svetlo vodi jih h Gospodu cesto. 
 
Skrbi za njih usodo budno, zvesto,  
kot oče sredi pisane družine 
pozna njih želje, lajša bolečine - 
v nevarnosti jih dušni brani često - 
 
Beseda, ki nebo jo navdihuje, 
Bogu slavi in ljudstvom - mir prinaša, 
ljubezni jo podpirajo dejanja. 
 
Stoletij tek jo ceni, potrjuje 
življenje oblikuje in prenavlja. 
razgrinja vedno nova nam spoznanja. 
 
17/III. AGENDA PRAECIPIS 
 
Velevaš nam, Gospod, kaj naj - vršimo, 
da bratom našim luč bo zasijala, 
z veseljem jih, zaupanjem navdala, 
velevaš - naj v ljubezni jim živimo. 
 
Pripravljeni, o Bog, vsak dan hitimo, 
da usta naša bi oznanjevala 
resnica, ki nebesa so poslala 
jo v naše dni, da ji - zvesto sledimo - 
 
Pred Bogom se umikajo maliki 
Beseda nikdar ni zaman sejana, 
zaman še nismo užigali Luči! 
 
saj: grešniki postali so - svetniki, 
Boga v resnici moli zemlja vdana, 
v dejavni, živi veri Mu sledi. 
 
 



Zdenka Serajnik, Pesmi - soneti 
 

126 

18/III. TE SOLUM VERUM 
 
Zgubi se v vosku - vosek raztaljen 
in z njim se združi trdno, neminljivo  
živi z njim Eno, v bistvu neločljivo, 
posamezen je del med vse vtopljen. 
 
Z Očetom večnim Sin je Bog spojen 
v naravo vzvišeno in sveto, živo; 
privzel vendar je drugo, umrljivo, 
da - človek bi po Njem bil posvečen. 
 
Pripravljeno srce je, budno čuje, 
h Gospodu dviga v večni se molitvi 
in neprestano daje čast Mu slavo. 
 
Z besedo in življenjem oznanjuje, 
kar razodelo se mu je v Daritvi: 
odkrila božje mu je bistvo pravo - 

(po homiliji v čast Sv. Reš. Tel) 
 
19/III. DILECTUS DEO ET HOMINIBUS 
 
Bogu neskončnemu v nebo višavi, 
ki svet oživlja in ga blagoslavlja, 
ki kliče kralje in jih spet odstavlja, 
Pravični drag po svoji je naravi. 
 
Ko prosi, šibe strašne Bog - ustavi, 
Rešenje - padlim grešnikom pripravlja, 

človeštvo - malodušnosti ozdravlja, 
odpira pota - razodeti slavi. 
 
Človeštvu vsemu, ki - zvestobo ceni 
in Varuha si išče skoz življenje 
in v dvomih, bojih - pomoči želi. 
 
Duha navdihi ljubi, zaželeni, 
najgloblje so spolnili hrepenenje: 
deviško čiste naše so poti - 
 
19/III. NOLI TIMERE 
 
Ne boj, Služabnik zvesti, se - ne boj! 
Veliko razodenem ti skrivnost, 
naj Moja blagoslovi te modrost: 
Ob strani zvest Devic zvesti stoj! 
 
Kar je spočela - Sin je večni Moj - 
postal človeštvu padlemu bo most, 
da bo po Njem povzpelo se v svetost 
in spet imelo delež bo - z Menoj - 
 
Ne boj, Služabnik zvesti, se - ne boj! 
Prišel čas veliki je - milosti 
in čas približal se je - odrešenja - 
 
Gospodov tempelj dom postal bo tvoj, 
deviško Mater, Sin na poti 
čez vse boš svete spremljal - usmiljenja - 
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7. zvezek 

25. 4. 65 – 23. 7. 65 

DOM. ALBIS – D. VII. p. PENT. 

 
25. 4. DOM. i. ALBIS: (S. Joan B.) 
STETIT IN MEDIO 
 
Stojim pred tabo, ker si Me – želel, 
ker dvomil si in ker si vpraševal, 
kot bil vesele bi vesti se – zbal: 
človeškim le dokazom bi – verjel. 
 
Stojim pred tabo, da bi – zagorel, 
da bi z Menoj v veselje polno vstal, 
z Menoj nad sencami zakraljeval 
in s svojim Me – veseljem razodel. 
 
Stojim pred tabo – gledaš Moje Rane: 
nešteto jih po svetu krvavi 
in čaka, da se vanje boš ozrl. 
 
In ne govori, da ti niso – znane 
in da te njih usoda ne skrbi: 
če ne ozreš se vanje, boš – umrl. 
 
25.IV. ALIOS SEPTUAGINTA DUO 
 
Poslal sem dvainsedemdeset v svet 
učencev svojih, bratov in sinov – 
poslal med množico sem vas rodov, 
da sad rodil bi žive vere cvet – 
 
S seboj vam dajem – blagoslov besed, 
za žetev dajem – čudež vsak dan nov, 
ki ne boji se sence ne volkov, 
pšenica zlata bo prebila led. 
 
Med množicami skromna ste peščica 
in, da ste – sami, moglo bi se zdeti: 
a ravno – Jagnje svet je odrešilo. 
 
Povsod sem Jaz in Moja je pravica 
pri delu, ki ga hočete začeti: 
kako bi torej se – izjalovilo?! 
 
 
 

25.4. LIT. MAI. 
ORATE PRO INVICEM 
 
Molite, bratje, drug za drugega – 
molite vztrajno, vdano – in prosite 
za vse na svetu, kakor si – želite – 
Očeta dobrega in - Stvarnika. 
 
Prisluhnite tenko željam srca, 
ki glodajo kot – glad v bližnjem skrite: 
pripravljeni  ljubezni kruh delite,  
kot milost hoče – svetega Duha! 
 
Obljubil Oče vsem je – blagoslov, 
dajal bo vsem iz svojega obilja, 
ki jim trpljenje bližnjega je mar. 
 
Kdor spremil siroma je – domov, 
ni svetlega pri Bogu zgrešil cilja: 
pridobil v last si je – Gospodov dar! 
 
26.4. (S. Georg)  
TESTIS PASSIONUM  
 
Za skrb vam božjo pričam, za – trpljenje, 
ki naš ga je prestal – Odrešenik. 
Trpljenja iz ljubezni sem glasnik, 
da vaše bi omilil vam življenje. 
 
Da poglobim Gospodovo češčenje, 
poslušal vseh zatiranih sem krik, 
odprl jim iz nevarnosti umik 
in sam umiral – Bogu v zadoščenje. 
 
Človekov Sin me je zaznamoval, 
da sem iskal slabotnega človeka, 
privedel ga na Skalo neomajno. 
 
Sin živega Boga obvaroval 
do konca je – prihodnjega me veka, 
ker v bežnem  času sem Mu služil vztrajno. 
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27.4. (S. Georg) 
UT VIDEANT 
 
Zagledajo naj bratje iz teme, 
iz zmot usodnih, ki jih še težijo, 
ki srečo jim in srčni mir kalijo, 
veselo Luč, da dviga jih, otme! 
 
Nobenega naj misel ne prezre, 
ki pomoči iz stiske si želijo, 
z nasprotniki in zlobo se borijo: 
naj se resnica prava jim odpre. 
 
Beseda in dejanje odrešuje 
in drugo z drugim se krepi, prepleta 
in le povezano – ves svet premaga. 
 
Oboje preprečuje, dokazuje, 
da vir življenja nam je vera sveta 
in žila blaženosti najbolj draga. 
 
28.4. PER STULTITIAM 
 
»Nespamet« svetu zdi oznanjevanje 
se križa in trpečega Boga – 
saj daleč od prevzetnega duha 
ponižna je ljubezen in spoznanje. 
 
Nečimrnost bi rekla, da so sanje, 
ki njih vsebina prav nič ne velja, 
nevredne za »razsodnega moža«, 
če kdo srčno bi se navezal nanje. 
 
In vendar ta »nespamet« vedno bolj 
se utrjuje v dušah in zmaguje: 
osramočen »razumnež« pa – molči! 
 
Ljubezni žive ni nikdar dovolj, 
nenehno osrečuje, posvečuje 
toplina križanega vse ljudi. 
 
29.4. (S. Georg) 
PROPTER ELECTOS 
 
Prenesem vse, kar bi neverniki 
še mogli najti v svoji jezi slepi. 
Kaj mar so vsi mi njihovi naklepi, 

kaj mi sovražnost naj stori – ljudi?! 
 
In božje Trte duša mi živi, 
povezana je z Njo v ljubezni lepi, 
in z Njenim sokom moja kri se lepi, 
po žilah polje – moč mi večnosti. 
 
Kako bi mogel kdo mi – Vero vzeti?! 
Edina je, ki mi je še ostala, 
edina z mano vedno je – povsod. 
 
Samo po njej mogoče je objeti 
zemljo, da – v novi dan bo vstala, 
da – z milostjo obišče jo – Gospod. 
 
30.4. (S. Georg) 
INTRAVERUNT CUM EO 
 
Stopila sem s Teboj na ženitnino, 
moj Bog, Gospod in dobri Učenik. 
Po – ramah sem s Teboj stopila v stik, 
ki vtisnil si mi v duše jih globino. 
 
Premagala človeško sem ožino, 
luči postala Tvoje sem glasnik,  
nosila breme – Tvojih stisk in brig, 
razbila v svetu hladno sem daljino. 
 
Modrosti poslušala Tvoje glas 
z veseljem sem, z rastočim hrepenenjem: 
s Teboj sem ga prelivala – v dejanja. 
 
Spet času vtisnila sem – Tvoj obraz, 
izpričala sem s celim ga življenjem: 
Ti blagoslovil moja si – spoznanja. 
 
MAJNIK - MATI SV. CERKVE 
 
Življenje, Mati, si prinesla v svet: 
Začetnika prinesla si – življenja, 
ki nikdar rast Njegova več ne jenja 
in istočasno nosi Sad in cvet. 
 
Toplino vdihnila si Prvi vseh besed, 
Znanilka radostnega – oznanjenja: 
človeškega si Mati – prerojenja, 
ki se vršilo bo – do konca let. 
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Tvoj rod je, Mati, zdrav in je – krepak! 
Slabost pogumno, sence premaguje, 
saj roka Tvoja – varuje ga zla. 
 
V ljubezni Tvoj dviga se – junak – 
in po stezah se – Tvojih posvečuje: 
med domačine vrašča se – neba. 
 
1.5. (S. Joan B.) 
LEGEM LABORIS 
 
Postavil, Stvarnik, si nam – Zakon dela, 
nešteto si naložil nam dolžnost, 
kdor jo spolnjuje, našel je – modrost 
in sredi truda duša je – vesela. 
 
S sadovi truda je – obogatela, 
premagala vso svojo je slabost, 
življenja razrešila je skrivnost 
in silno – božjo moč je razodela! 
 
Z ustvarjanjem se – Bogu pridružuje, 
nadaljevati sme Njegov načrt 
naj žuljev bi se bala in – potu?! 
 
Zemljo kot cvet z napori oplojuje 
in v delih bo živela še po smrti: 
v spominu blagoslovljenem – rodu. 
 
MATI CERKVE II. 
 
Rodila v bolečinah si Telo,  
rodila v stiski – Betlehema, 
rodila v grozi smrtnega objema, 
ko Sin s Krvjo izpiral je zemljo. 
 
Zato toplo nas ljubiš in zvesto: 
nihče pri tej ljubezni ni izjema – 
skrbi za nas vsa materinska vnema, 
privesti hoče – k sebi nas, v nebo. 
 
Najbližji so ti tisti, ki zašli 
s poti so bujne svetega življenja 
in obležali v grehih – polni ran. 
 
Za njimi skrb usmiljena hiti, 
da bi čim prej rešila jih – trpljenja: 

bil smrti grešnik bi obvarovan! 
 
2.5. D. II. p. PAS.: (S. Joan B.) 
COGNOSCO MEAS 
 
Poznam vas, drobne, ljubljene ovčice, 
poznam vse vaše breme, ves vaš greh. 
Do vas sem sklonil v smrtnih se vezeh, 
da v Meni – spet bi ostalo vaše lice. 
 
Poznam vas, kadar iščete – pravice, 
volkovi vas ogrožajo v nočeh, 
zbeži najemnik, vas pusti – v skrbeh: 
zavetje v Meni najdete – resnice. 
 
Poznam vas, ker poslušate Moj glas, 
v ljubezni Mi na vsak korak sledite, 
radujete se Mojih sočnih paš. 
 
Poznam vas in darujem se za vas: 
iz Mojih Ran – življenja zajemite, 
kdo drug naj bil – Odrešenik bi vaš?! 
 
2.5. IN VASIS FICTILIBUS 
 
V posodah krhkih nosimo – zaklad 
veliko, božjo hranimo skrivnost – 
da božjo posredujemo modrost, 
ne sme ukrasti je krivičen brat. 
 
Ne sme nam je pogoltniti – prepad, 
človeška udušiti ne slabost: 
ne osvoji zvijačna je sladkost, 
pekla strupeni, smrtonosni sad. 
 
Iskreno smo pripravljeni braniti 
Gospodov dar za vsake žrtve ceno: 
ker sama – polna luč je naših dni! 
 
Nič več bi ji ne mogli posvetiti, 
stezo odkriva nam – blagoslovljeno, 
saj z Bogom napolnjuje nam poti. 
 
3.5. F. II. DE EA: D. II. p. PAS. 
UNUM OVILE 
 
Ovčice, v vse vetrove izgubljene, 
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ker so najemniki jih zapustili, 
vekovom krvoločnim izročili, 
ni mar bilo jim duše dragocene. 
 
Z ljubeznijo Pastirja posvečene 
napori Moji so v načrt uklenili, 
življenje celo so jim posvetili 
in žrtve niso zbali se – nobene. 
 
Da bi privel v Očetovo ljubezen 
vse tiste, ki umirajo, trpijo 
in ki jih Oče Mi je bil – izročil. 
 
Ves srd sovraštva bom razpršil jezen, 
da v srečo svojo ovce prihitijo 
in zanje bi – zaman Krvi ne točil! 
 
4.5. (S. Joan B.) 
MAERENTIUM CONSOLATOR 
 
Dovolj občuti žalosti srce? 
Dovolj solza ljubezen je prelila? 
Dovolj si z njimi dušo je umila? 
Dovolj iskrene so bile – želje? 
 
Dovolj modrosti usta govore? 
Ni se dovolj Gospodu izročila, 
v zaupanju dovolj trdno prosila? 
Nebesa nam še – mrtve obude! 
Glej! – skozi roso in meglo solza 
in skozi kratkovidnost vso trpljenja 
ljubezen nam – Gospodova žari! 
 
Kaj vse poslala ne bi nam z neba! 
In – kdo obseg izmeri usmiljenja, 
ki ga razsipno Oče naš deli?! 
 
5.5. (S. Joan B.) 
DESTRUAS ET AEDIFICES 
 
Sovražne moral strti sem ograde, 
ker božji luči so zastrle pot, 
želel med svet stopiti je Gospod: 
kdo naj Mu dolžno čast in slavo krade? 
 
Poklical je v življenje sile mlade, 
miru se razgrnila je perot 

na vdani, zvesti in rastoči rod: 
nebo je blagoslovilo nasade! 
 
Najvišjega se razodeva moč 
in razodetje z milostjo zmaguje, 
vihar odvrača živi božji Sin. 
 
Povsod Njegova spremlja nas pomoč, 
v zaupanju, v resnici utrjuje 
človeka in ga dviga iz temin! 
 
6.5. F. V. DE EA: D. II. p. PAS. (S. Georg) 
OVES ERRANTES 
 
Zgubljene ovce sredi smo sveta, 
kje pravo najdemo življenju smer? 
Ogrožajo volkovi dušni mir 
in kaj – najemnikom je mar gorja? 
 
Kdo klic bo slišal našega duha? 
In kdo močnejši bo od vseh ovir, 
z ljubeznijo zamenjal bo – prezir, 
ki vanj nas zla pahnila je – tema? 
 
Samo, kdor je trpel, pozna do dna 
ovčico vsako in  jo nežno kliče, 
na sočno pašo in na pravo pot. 
 
Pastir, ki med nas prišel z neba. 
Njegove – smrti smo, Vstajenja priče: 
kdo ljub nas, kot – dobri naš Gospod?! 
 
7.5. (S. Barthol.) 
UT PLUS AFFERAT 
 
Še več roditi hotel sem sadu, 
Boga za večji prosil blagoslov: 
nevrednih breme sem sprejel sinov, 
iztrgati sem hotel jih peklu. 
 
Za nje si prizadevam brez miru, 
skrbi življenja pot me negotov, 
nezvestih delež me skrbi rodov, 
ki zdrknil v vrednosti je proti – dnu. 
 
Telesna manj me lastna smrt skrbi, 
kot duše, ki Gospodu odtujene, 
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so mrtve pred Najvišjega očmi. 
 
Mladike, z milostjo so prepojene, 
nekoč si zaslužile kraj luči, 
kdaj sok iz Trte spet po njih požene? 
 
8.5. SAB. (S. Georg) 
DICIT DISCIPULO 
 
Po čemer hrepenelo je srce 
in kar narekovalo je trpljenje, 
za nujnost je spoznalo vse življenje, 
v molitvi so prosile vse želje. 
 
Nebesa v oporoki izroče, 
postane dejstvo, naše – posvečenje, 
postane – neprestano usmiljenje: 
objele Materine so roke. 
 
Človeški izgubljeni, revni rod, 
po božji so objele nas besedi, 
z ljubeznijo objele – kakor: sina! 
 
Ostaja, kakor nekdaj je Gospod, 
Njegova ljuba Mati v naši sredi 
in – Njena blagoslavlja nas – bližina.  
 
9.5. D.III. p. PA: (na Svetih Gorah) 
UT POSSINT REDIRE 
 
Da mogli bi – tujine se rešiti, 
kjer – bežni smo popotniki samo 
poznamo – razočarani! zemljo, 
obljublja vse, ne more pa: nuditi! 
 
Da bi k Očetu mogli se vrniti, 
oditi za Gospodovo lučjo, 
v kraljevsko dvigniti se z Njim nebo 
in v radost se brezkončno potopiti. 
 
Služabniki Njegovih smo dobrin 
in truditi se moramo zvesto, 
da svet po nas spoznaval bo – Boga. 
 
Poklicani v vso slavo smo višin, 
kar nas teži, v trenutku bo prešlo:  
Še malo, pa življenje se -  konča. 

10.5. (S. Georg) 
OFFERE INCENSUM 
 
Zažigam naj prijetno Ti kadilo, 
da dvigne k Tebi se, Gospod, v nebo – 
darujem ti za celo ga zemljo, 
da bi očistilo jo, posvetilo. 
 
Ko se bo proti soncu izgubilo, 
na nas ustavi božje se oko, 
Najvišji dvigne – v blagoslov roko, 
odvrnil kazen bo od nas nemilo. 
 
Prepredem z vonjem naj življenje celo, 
nešteto duš – Ti bom Gospod prižgal, 
pomnožil izročeni bom zaklad. 
 
Časti naj, hvali vse Te moje delo, 
za Tebe s prizadevanjem nabral 
bogat bom – milosti nebeške sad. 
 
11.5. (S. Joan B.) 
TANTO TEMPORE 
 
Že toliko sem časa, dragi z vami 
in toliko se časa razodevam, 
Očetovo podobo vam odsevam – 
pa še se zdi vam, kot bili bi – sami?! 
 
Zakaj se duša vaša ne predrami, 
ko s srčno jo ljubeznijo ogrevam? 
Veliko več vam – dajem, kot zahtevam, 
ostali niste s praznimi rokami. 
 
Obilno sem naklonil vam darov: 
zakaj srce se vaša še vznemirja? 
Jaz Sam – edina sem do sreče pot! 
 
Z Menoj – k Očetu pridete, domov: 
nebeška stran pred vami se razširja, 
neslutenih pripravlja vam – dobrot – 
 
12.5. (M. miss.) 
INTER FILIOS DEI 
 
Prištel, Gospod, med  - božje si sinove 
otroke, ki za – Tebe so trpeli, 
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besedi Tvoji večni so verjeli 
in zbali niso sile se surove. 
 
Moči dejal si dušam vedno nove, 
za večnost so iz – časa ozdraveli, 
dokaz in sad za vero so prejeli: 
za žrtev smejo uživati – sadove. 
 
Z življenjem nadnaravnim si napajal 
srce, ki k Tebi je kot čaša raslo 
in pričalo je Zate ravno – s tem! 
 
Povsod si v preizkušnjah z njim ostajal, 
razvnemal luč si čisto, neugaslo: 
prijetna Tvojim je bila očem. 
 
13.5. (S. Georg) 
IN AMORE VERITATIS 
 
Ti luč si, moj Gospod – in si: resnica, 
ki išče prvi jutranji Te svit, 
vseh mojih prizadevanj si izid 
in v blagoslov mi Tvoja je desnica. 
 
Okrenil  nisem še od Tebe lica, 
v življenje moje siješ ves častit 
in zakon Tvoj mi v srečo je in prid, 
veselje moje – Tvoja je pravica. 
 
Vsa moja dela so Te razodela 
vsem tistim, ki zabredli so s poti, 
v zvijačo hudobije se ujeli. 
 
Da duša njihova bi ozdravela, 
zrahljale bi se sužnosti vezi, 
v zaupanju, ljubezni bi se vneli! 
 
14.5. (Assumpta) 
PURGABIT EUM 
 
Očistil Oče vsako bo mladiko, 
otrebil vseh izrastkov jo škodljivih: 
človeka poiskal na potih – krivih 
in vrnil mu prvotno bo – odliko. 
 
Obnovil v duši – nadnaravno sliko, 
če žrtev sil postala bi – vsiljivih 

in v zankah bi usihala varljivih: 
izkazal milost nam – čez vse veliko! 
 
Očistil Oče vsako bo mladiko, 
saj del Njegove lastne smo rasti 
in živ smo ud – Skrivnostnega Telesa. 
 
Lepote lastne bo obudil sliko 
v človeku, da nas strah več ne kazi 
in spet zrcalijo se v nas – nebesa! 
 
15.5. (S. Georg) 
IN ANIMARUM SALUTE 
 
Da duše bratov naših bi rešili, 
združili blagoslovljeno občestvo, 
v nebeško s tem sami prišli kraljestvo, 
v preprostost smo otroško se vrnili. 
 
Otrok zaupa vedro, tudi v sili, 
ožarja kakor sonce vse človeštvo, 
ne meni za zaklade se, posestvo, 
otroci le – Očeta bi ljubili! 
 
Prenavljajo – otroške duše svet, 
v izgnancih čut bude – domačnosti 
in kot gnusobo ves mrzijo – greh. 
 
Popolnosti prvotne čist so sled, 
Najvišjemu prijetni v milosti, 
v človeških zaželeni so očeh. 
 
16.5. (na Svetih Gorah) 
TESTAMENTUM SUUM 
 
Vprašujemo se, kakšno izročilo 
nam je Gospod začrtal iz nebes. 
In kakšna z nami naj bila bi vez, 
da bi nebo se je razveselilo? 
 
Če prizadevanje bi sad rodilo 
obilen, pomnožen – dokaz čudes, 
ki Bog jih v svet nam siplje čez in čez: 
če v nas bo dobro seme – dobro vzklilo! 
 
Služabnik zvest in dober oskrbnik 
največjega se veseli priznanja, 
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ki ni ga slutil niti ne iskal. 
 
Najvišji nam – razsipen je plačnik: 
brez obotavljanja in brez nehanja 
z Velikim – trud bo majhen poravnal! 
 
16.5. DOM. IV. p. PA: (Svete Gore) 
DONUM DESURSUM 
 
Ne more človek naj sam daru, 
ne more dati ga vesoljni svet, 
če bi iskal na tisoče ga let: 
in prizadeval zanj se brez miru. 
 
Samo, kdor ves se izroči Bogu, 
deležen Tolažnikovih besed, 
bo trgal izpolnitve sveti cvet, 
deležne njega večnega sadu! 
 
Podoba vidnega se spreminja, 
zazdi se včasih, da odhaja Bog 
in da slabotne – same zapusti! 
 
Vendar, kar je nebistveno, izginja – 
Gospod ne bo preslišal jok otrok: 
resnice svoje, slave nam deli. 
 
17.5. F. II. (S. Joan B.) 
MIRIFICA DILECTIONE 
 
Ljubezen, ki smo z  njo Boga objeli, 
otrokom zdi sveta se: Čudovita – 
modrost je njena – žal! – jim še: prikrita, 
jeziki vsi pred njo so – onemeli. 
 
In ne vedo, kaj »z njo naj bi počeli«, 
po nas pa z dneva v dan se bolj razcveta 
in bolj bogata je, bolj plodovita: 
na veke v njej srce nam bo gorelo! 
 
O, dragi – saj to ni ljubezen – naša 
(kako naj – sonce v leščerbi gori?!) 
Gospod jo je prižgal, Gospod jo neti! 
 
Gospod naš – Kruh je, naša – polna Čaša 
Neskončni je, ki ljubi, v nas živi 
in ki vsak dan Ga moremo – prejeti. 

18.5. (M. miss.) 
NON POTEST 
 
Nihče ne more sam sadu roditi 
in ne življenjskega doseči cilja, 
če ni iz božjega zajel obilja 
ne pustil v večno Trto se vcepiti. 
 
Kdor milosti pusti se prepojiti, 
močnejši od sovraštva je, nasilja, 
ki ju pekel med mlado rast pošilja, 
ker zvito jo poskuša pogubiti. 
 
Močnejša od zvijač je – mlada rast, 
vsa srčna, bujna vzpenja se v višave 
in sončen blagoslavlja jo sijaj. 
 
Zaveda se, da le pri Bogu čast 
nje sile morejo doseči zdrave 
in le pri Njem odpira se jim – raj! 
 
19.5. (S. Georg) 
HUMILITATI POSTPONERE 
 
Izročil si, Gospod, najvišjo čast 
služabniku, ki ljubi Te čez vse: 
da tvoje drobne pasti smem ovce 
in Tvojo skrbno varovati last. 
 
Sem – vreden li za toliko oblast? 
Pred tem vprašanjem duša mi – zamre. 
Oko proseče Vate se upre: 
Ne daj, da sem le enemu – v propast! 
 
Ne daj, da bi neskončni Tvoj sijaj 
zastrla kdaj – človeška nebogljenost 
in svet – jo meni sodil bi: nebo. 
 
Ti sam – Pastir si dober in Čuvaj, 
Ti sam zbrisuješ našo zadolženost, 
Ti sam lahko zveličaš – vso zemljo. 
 
20.5. (S. Georg) 
IN SEDE MAIESTATIS 
 
Prevzel mi dušo veličastva žar 
je Tvojega, neskončni, večni Bog, 
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Imenu Tvojemu vesoljstva krog 
se trepetaje klanja na vsekdar. 
 
Ljubezni Tvoje vzvišene je dar, 
da smem moliti sklenjenih Te rok, 
ko dviga duh se pod nebo obok 
in sleherno srce je – Tvoj oltar! 
 
Ko sem posvetnemu se odpovedal, 
si Ti izročil – božje mi reči, 
stotero, tisočero si mi vrnil. 
 
Razkošje Tvoje slave sem zagledal, 
o njem moj jezik – bratom govori, 
da ne bi mrak neznanja ga zagrnil. 
 
21.5. F. VI. – IV. post PAS. (S. Georg) 
CUM VENERIT 
 
Ko veliki prišel bo Tolažnik, 
ki naše pričakuje Ga srce 
in vse po Njem vprašujejo želje: 
On sam resnice polne bo Glasnik. 
 
Najglobljih nam skrivnosti je Srednik, 
ljubezen med Očetom, sinom tke 
in zemeljskim otrokom jih odpre, 
največji časov vseh je – Učenik. 
 
Zaklad podeljuje nedoumne, 
ki človek jih še slutiti ne more, 
Bog sam nas hoče – revščine rešiti! 
 
Napravil nas bo – zrele in pogumne, 
premagal naše – z milostjo napore: 
nikdar, nikdar nas noče zapustiti. 
 
22.5. S. MAR. i. SAB. (S. Barthold) 
MATREM ET DISCIPULUM 
 
Otrok človeški in nebeška Mati 
stojita skupaj – trdno, neločljivo: 
posvetil Bog je zvezo ljubeznivo, 
da ne bi grešnik moral – sam ostati. 
 
Globino mogli bomo nje zaznati 
šele, ko časno zlije v – neminljivo 

pri Bogu se – in, kar je mračno, sivo, 
v ljubezni pravi se pokaže, zlati. 
 
Vendar nam že sedanjost napolnjuje 
kot svežost, ki jo duša vdihava, 
in kakor hrano, ki krepi duha. 
 
Kako nas sveta zveza – posvečuje! 
Kako se strast ji slepa – pokorava! 
Po njej že slutimo – sladkost neba. 
 
23.5. D.V.p.PAS: (Assumpta) 
IN NOMINE  
 
V imenu Tvojem hočemo prositi, 
ker sam si, Učenik, tako velel – 
edino pravo pot si razodel, 
da želje bodo mogle se – spolniti. 
 
Zaupno hočemo spregovoriti: 
kar duh naš išče, našel bo – prejel! 
In čudil se hvaležen bo, vesel, 
kako človeku more – Bog ljubiti. 
 
O, Ljubi nas, ker – mi smo Ga vzljubili, 
v Njegovo smo pogledali besedo 
in naše je zares veselje – polno! 
 
Kako besede ne bi – Izvršili, 
ki v našo neprestano sije sredo 
in vse ozdravlja, kar je v duši – bolno. 
 
24.5. F.II.ROG. (S. Joan B.) 
PETITE QUAERITE PULSATE 
 
Prosti Bog, še sam nam ukazuješ, 
in opominjaš nas in nam velevaš, 
srce in dušo mrzlo nam ogrevaš: 
od nas molitev pričakuješ. 
 
V nočeh Ti naših neprestano: čuješ, 
pripravljenost nam svojo razodevaš, 
tolažiš žalost, z milostjo obsevaš, 
potrte, nebogljene, nas – rešuješ. 
 
Usmiljenje – največja Tvoja slava! 
rosi na nas kot dež na mlado setev 
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in dviga nas, kot sonce žitni klas. 
 
Ne bo prevzela Tvoja nas postava? 
Izzivali s sovraštvom bomo – kletev? 
In milosti naj zamudimo čas?! 
 
25.5. (M. miss.) 
IN TE SPERANTIUM FORTITUDO 
 
Zaupam Vate, moj Gospod in Bog, 
čeprav sem – človek nebogljen samo 
in skrb in težo nosim za zemljo: 
Ti delo blagoslavljaš mojih rok! 
 
Če klonil pred bremenom bi nadlog, 
proseče k tebi dvigne se oko: 
mogočno prožiš mi v pomoč roko, 
težav se strnjeni razblini krog. 
 
Ti sam, ki Skala si nepremagljiva, 
imenoval si tudi mene: Skalo, 
ki čvrsta bo ostala v vseh viharjih. 
 
Če bes sovraštva še tako izziva, 
brezplodno vse nasprotje bo ostalo: 
ostala čreda bo ob gospodarjih! 
 
20.5. (S. Georg) 
SPIRITUS SAPIENTIAE 
 
Boga sem prosil za Duha Modrosti, 
iskal sem bolj jo od zlata, srebra: 
veselje vse je mojega srca, 
odgrinja vedno moje mi skrivnosti. 
 
Pokaže prav vse lastne mi slabosti, 
da bi napuh ne zmedel mi duha, 
da  ne prezrl – trpljenja bi sveta, 
ublažil nisem ga nikoli – dosti. 
 
V Molitev sem globoko potopljen, 
z Gospodom rad se svojim pogovarjam, 
s častjo, veseljem vselej Ga sprejemam. 
 
S pričakovanjem čas blagoslovljen 
z otroško Mu iskrenostjo podarjam: 
z ljubeznijo do Njega brate vnemam. 

26.5. VIG. ASC. 
PRO EIS ROGO 
 
Molitev Moja k Tebi se dviguje, 
Usliši Oče prosim Te Moj glas, 
sirotam – daj, pokaži svoj obraz, 
saj v stiskah duša njihova vzdihuje. 
 
Med svetom čutijo se bedne, tuje – 
vendar rasti so Moje svete kvas, 
v nesmrtnost njihov prekoval bom čas 
in Moja slava jih – poveličuje. 
 
Ko sem Ime jim Tvoje razodel, 
za Tvojo zgoreli so postavo, 
ki vsa vsebina njihovih je dni. 
 
Življenja si in sreče jim želel, 
v nevarnostih si pot jim kazal pravo, 
ki tja, kjer bivaš Ti z Menoj, drži! 
 
27.5. ASCENS. (Assumpta) 
ASSUMPTUS EST 
 
Izpolnil sen je danes se naš davni 
in človek je našel, kar je iskal: 
čeprav je prah in zlo, danes vstal 
je v čiste, večne svet luči in – slavni! 
 
Minil vek sužnosti je zanj brezpravni 
in Oče spet nas je s častjo obdal, 
na svoje nas desnico je pozval, 
otroci spet smo, dediči postavni. 
 
O, naš Gospod in – Brat in Učenik, 
kako naj pesem naša Te slavi, 
kako izraz Tvoje zmagoslavje? 
 
Pred nami si – vseh milosti Srednik 
in v Tebi le naš prah Bogu živi, 
Ti – bolnih si na duši – večno zdravje! 
 
28.5. I. VI. (S. Georg) 
IN MULTA SOLLICITUDINE 
 
Goreče sem si vedno prizadeval, 
da Tvojo bi, Gospod, razširil čast – 
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rodove si deviške dal  mi v last, 
z ljubeznijo sem Tvojo jih ogreval. 
 
Obilno zasejani nauk uspeval 
povsod je, koder si mi dal oblast: 
z veseljem spremljam bujno mlado rast, 
stoteren dar bo žetve dozoreval. 
 
Ti veš, o Bog, da vse sem samo Zate 
zasejal, ljubeznivo negoval, 
in lastna ni mi mar bila korist! 
 
Darujem V Tebi se za svoje brate, 
da vsak od njih bi prerodil se, vstal 
in vztrajal v veri trden bi in – čist. 
 
29.5. (S. Joan B.) 
PURITATE ET CARITATE 
 
Na kaj naj navezala bi srce? 
Kaj osvojilo naj bi moj pogled? 
Kaj more nuditi mi bežni svet? 
Kaj vredno je, da iščejo želje? 
 
Po Tebi moje misli hrepene, 
ki si – neskončen in popoln  in svet, 
ljubezen, sonce, večnost, dragi cvet 
in vsi te angeli, ljudje slave! 
 
Ker ljubim Tebe, ljubim tudi – svet – 
Trpeče ljubim in umirajoče, 
trpim, umiram Zate – tudi – sama. 
 
Na meni se ustavlja Tvoj pogled, 
vsak čas poklicati me k sebi hoče 
na svatbo, ki nikdar ne bo končana. 
 
30.5. DOM. VI. p. PAS  (S. Joan B.) 
UT SERVES EOS 
 
Ohrani, Oče, vse, ki si jih dal 
oblasti Moji, da jih varujem! 
Zapuščam jih, odhajam – k Tebi grem: 
o, da bi moder vsak in – zvest ostal. 
 
Glej – Moje delo bo oskrboval: 
zaupal sem slabotnim ga ljudem, 

dodaj – Ti milost njihovim močem, 
in – jezik vsak bo Zate pričeval! 
 
Z ljubeznijo osvajal bi širine, 
ki komaj jih je misel zaslutila, 
da v Tvojo bodo zazvenele čast. 
 
Osvajal z žarom Tvoje bo topline, 
ki vsaka senca bo pred njo klonila 
in človek vedno bolj bo – Tvoja last! 
 
31.5. (M. miss.) 
PRIMATUM HABUI 
 
Kraljev, deviška Mati, je Tvoj rod – 
nikdar ni duše Ti zasužnil greh, 
žari ti polnost milosti v očeh, 
svobodno v Bogu si hodila pot. 
 
Kraljeva vsa se sklanjaš do sirot, 
pod križem sklonjenim si – vir uteh, 
Rešiteljica njim, ki so v vezeh, 
zakladničarka božjih si dobrot. 
 
Kraljev je Tvojega telesa Sad, 
Njegova je oblast od vekomaj 
in trajala na veke bo vekov. 
 
Kraljeva vseh si izpolnitev nad, 
kar zmore jih naš revni solzni kraj: 
Kraljico venča – zbor Te angelov! 
 
JUNIJ 
 
Naj čas bi meril, kar – nikdar ne mine? 
Naj bi brezbrižni, večni ocean 
poskusila zajeti drobna dlan? 
Naj to, kar Je obseže, kar – izgine? 
 
Zaslutimo lahko samo globine, 
ki v njih – ljubezni se poraja dan, 
izliva iz Srca se, polna ran, 
vesoljstva napolnila je širine. 
 
Približa se ji, kdor je vzljubil – sam, 
na lastna vsa pozabil je merila 
in Darovanemu se – daroval – 
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Kdor se prerodil je v ljubezni hram, 
ki ga do dna je milost prežarila, 
Srca je drobec – božjega postal! 
 
1.6. (M. miss.) 
CULLEGIUM FLORESCERE 
 
Ljubezen je poklicala sestre 
Gospodu zbrala  modre je device; 
ki k večnosti so obrnile lice, 
posvetne pozabile so želje. 
 
Svetilke njihove še zdaj gore, 
saj olja v nje nalivajo desnice, 
ki Ženinu prijetne so družice 
in ni jih laž oskrunila zemlje. 
 
Najvišji svojo je očuval last, 
v kraljevski je zagrnil jo sijaj 
in z milostjo jo svojo posvečuje. 
 
Med vsemi ji rodovi daje rast 
in hrame angelske ji na stežaj  
odpira, njeno žetev pomnožuje! 
 
2.6. DE EA: D.VI.p.PA- i. Oct. (S. Georg) 
VIGILATE IN ORATIONIBUS 
 
V molitvi zvesti, bratje – čujemo. 
H Gospodu naše se oko dviguje, 
od zgoraj Tolažnika pričakuje, 
ki bo z lučjo napolnil vso zemljo. 
 
Po Njem nam Bog napolnil bo  z močjo, 
ki vsa nasprotja srečno premaguje, 
v ljubezni zvesti službo  izpolnjuje 
in v gostoljubju proži vsem roko. 
 
V ljubezni se molitev dovršuje, 
pokriva grehov naših množico 
in vsak je svojo mero je prejel. 
 
Da smo zares Gospodovi, pričuje, 
v ljubezni sonce milosti je vzšlo, 
nad zemsko težo  človek se je vzpel! 
 
 

3.6. F.V. DE EA: D. i. OCT. ASC. (S. Georg) 
DEVOTAM VOLUNTATEM 
 
Naj Volja naš Ti bo vedno Vdana, 
in k Tebi dviga se, Gospod, v nebo! 
Le Tebe naše išče naj oko, 
ki Ti vsa stiska je na svetu – znana. 
 
Naj duša milosti se okrepčana, 
pogumno spoprijela bi s temo 
za Tebe naj bi pričala zvesto, 
čeprav – iz shodnic bi bila – izgnana! 
 
Za nas Očeta prosiš neprestano, 
da bi ohranil v sveti nas ljubezni, 
čeprav živimo sredi še sveta. 
 
Vršimo službo, z vso častjo obdano: 
uspehi javljajo se – nedosežni, 
saj – česa ne bi zmogli za – Boga?! 
 
4.6. (S. Barthol.) 
MULTITUDO DULCEDINIS 
 
Kako velika Tvoja je sladkost, 
kako neskončno Tvoje usmiljenje, 
preseglo naše duše je teženje, 
neskončna za razum je naš – skrivnost. 
 
V spokornosti odkril si mi modrost, 
izprosil z njo sem grehov odpuščanje, 
pospešilo se moje je zorenje, 
premagoval človeško sem – slabost. 
 
Odklanjal vse posvetne sem časti, 
da ne pogasil božje bi svetilke, 
ki Tebi sem prižigal jo, Gospod! 
 
Navzočnost Tvojo molil sem vse dni: 
vesel sem častivredne bil znanilke, 
dajala Kruh mi Tvojih je dobrot. 
 
5.6. Vig. Pent. (S. Georg) 
PER GRATIAM RENATI 
 
Po Milosti smo, bratje, prerojeni, 
po milosti iz Svetega Duha, 
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ki svet ne ve zanj in Ga ne pozna: 
po Njem smo razsvetljeni, posvečeni. 
 
Z navzočnostjo smo božjo okrepljeni, 
vsebina vsa je našega duha 
in vsa toplina našega srca 
in z vrelci večnosti smo napojeni! 
 
Ostali v Bogu smo in Bog v nas 
v navzočnost se je vera spremenila, 
rasti je nove oplodila čas. 
 
Očetov odgrnila nam obraz, 
Mogočna Tolažnikova je sila: 
ljubezen božja nas je razžarila. 
 
5.6. POSSIDEBUNT TERRAM 
 
Vso širno zemljo smeli smo posesti, 
vse njene smo daljine osvojili, 
v kraljestvo jih Gospodovo združili: 
napadi niso nas motili česti. 
 
Ravnali po poštenju smo in vesti, 
zapovedi ljubezni smo sledili, 
vso srčno kri za njeno rast prelili: 
služabniki bili smo – križa zvesti. 
 
Pognala rast je, ki je ne izruje 
noben vihar pekla in hudobije: 
razširja pred Najvišjega vrhove. 
 
Vse bolj poglablja se in utrjuje, 
iz dneva v dan bolj svetla, čista sije: 
rodi sadove svete, vedno nove. 
 
6.6. DOM. PENT. (S. Joan B.) 
SAPERE - GAUDERE 
 
Tvoj glas, Gospod – sem iz višav dojel: 
kot pesem me je silnega viharja, 
kot plamen čist, svetal, ki svet ožarja, 
v duha globinah in srca prevzel. 
 
V trenutku sem spoznal in vse verjel, 
Tvoj Sveti Duh me vsega preustvarja, 
ljubezen čutim, ki jo On poudarja 

Beseda večna – ves sem se razvnel. 
 
Začutil sem veselje kot otrok: 
moj Bog, zdaj konec moje je samote – 
imam Očeta, ki me – posinovlja! 
 
Vesoljstva z mano veseli se krog: 
darov se Tvoje veseli dobrote, 
življenje novo milost ustanavlja. 
 
7.6. F.II. PENT. (S. Georg) 
LARGIARIS ET PACEM 
 
Ljubezni smo prejeli poln dokaz: 
poslal je Oče ljubi – Sina v svet, 
da sodbe bi, pogube bil otet 
in smel Njegov bi gledati obraz. 
 
Če kdaj težak bi se dozdeval čas 
in zvok bi zgubljal božjih se besed, 
sovraštva bi nas kdaj zajemal led: 
nas spet bo zbudil v duši znani glas! 
 
Zaman noben Očetov ni načrt, 
zaman ni božji Sin prelil Krvi: 
pred Bogom človek le beži – zaman. 
 
Če si izbere – pa imel bo: smrt! 
Obsodbi več nikdar ne ubeži 
in sam zapravil je – življenja dan. 
 
8.6. F. III. PENT. (S. Joan B.) 
SCIUNT VOCEM 
 
Poznamo Glas, ki kliče nas za sabo! 
Najboljšega spoznali smo Pastirja: 
ljubezen božja se krog nas razširja, 
nihče pri njej še ni prišel v – pozabo. 
 
Duha nam daje za vsakdanjo rabo, 
v nevarnostih rešuje nas, pomirja, 
na paše vodi božjega povirja 
in polno dovoljuje nam porabo. 
 
Odprta so na Vrata na stežaj 
edin vhod v nesmrtno so življenje, 
edina v srečo so neskončna – pot. 
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Kdor vstopi skoznje, mu vzcvetel je maj, 
premagal zlih tatov je poželenja: 
Gospod je naše varstvo, pravi – vhod. 
 
9.6. F.IV.QU.T.PENT (M. miss.) 
NISI TRAXERIT 
 
Če ne bi Oče nas pritegnil – sam, 
poklical našega srca glasno, 
ko dal nam je zaslutiti – nebo, 
na vek iskali sreče bi – zaman! 
 
Kako uspelo našim bi rokam, 
da osvoje, kar več ne bo prešlo? 
Kako nesmrtno Jed naj najdejo – 
z nebes nam Kruh življenja je poslan! 
 
Beseda živa nas je prebudila, 
objeli s toplo smo Jo, živo vero: 
otroci smo postali – večnosti. 
 
V slabosti nas je naši – poživila, 
moči nam podelila polno mero: 
privedla v svet resnice nas, luči. 
 
10.6. I. V. PENT (S. Georg) 
MISIT SANARE 
 
Ozdravljat, bratje – sem vas v svet poslal. 
Vsa polna duša Svetega Duha 
rešila svet bo mnogega gorja, 
hudobni duh pred Bogom bo – zbežal. 
 
Zaklad sem večji od zlata vam dal 
z darovi vzvišenimi iz neba, 
na dno položil vašega srca: 
na veke vsak se jih bo radoval! 
 
Da vedeli bi, kolika je moč 
bila nam, neizčrpna, podeljena, 
ko Moj vas sveti plamen je razvnel! 
 
Pri vaših prizadevanjih navzoč 
sem Sam – ljubezen Moja dragocena: 
pa ne bi bolnih duš, teles – otel?! 
 

11.6. F. VI. QU.T. PENT. (S. Georg) 
FESTIM CONSURGENS 
 
Ko smo prejeli Svetega Duha, 
ko milost nas je božja napolnila, 
telo prevzela naša in čutila, 
vsa mrtvoudnost v hipu je prešla. 
 
Veseli zahvalili smo Boga, 
saj vse odpuščajoča nam je sila 
usihajoče žile poživila, 
napade vse je odvrnila zla. 
 
Radujemo se novega življenja, 
ki bujno polje v nas, kipi in vre: 
zavest nas krivde nič več ne teži! 
 
Radujemo se v Bogu posvečenja, 
ki se po dušah nam obilno tke 
in spleta v vence – božje se časti. 
 
11.6. PRUDENTES - SIMPLICES 
 
Previdnosti obilo in modrosti 
ponesli, bratje, smo s seboj na pot – 
delil nam ju obilno je Gospod 
in božje razodeval nam skrivnosti. 
 
Ostali kot otroci smo – Preprosti, 
da ne nasedli bi kateri – zmot 
in s tem ne izgubili bi dobrot, 
duši vaši jih nikdar ni dosti! 
 
Odšli kot jagnjeta smo med volkove: 
odšli srčno v nevarnosti in smrt – 
Volkove – v jagnjeta smo prerodili! 
 
Privedli k Bogu nove smo sinove 
nebeški vsak dan se razširja vrt – 
kraljestvo božje v delež smo dobili – 
 
12.6. SAB.QU.T.PENT. (S. Joan B.) 
GLORIAMUR IN SPE 
 
Zaupanja v Boga je – naša slava, 
v življenju moč in polnost blagoslova 
in žetev in trgatev vedno nova 
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in duše naše sreča čista, prava. 
 
Če kdaj z vročico se bori narava, 
v zavetje reši božjega se krova: 
ljubezni čaka večna ustanova, 
pomaga nam, da spet je duša – zdrava! 
 
V človeka njena polnost se izlije: 
ničesar več ne mogli bi želeti, 
postali pravi – božji smo sinovi. 
 
Premagali smo zanke hudobije: 
kaj škodi nam, če moramo trpeti?! 
zorimo: zlati večnosti sadovi! 
 
13.6. SS. Trinitatis (S. Joan B.) 
BENEDICTA SIT 
 
Zahvaljena naj sveta bo Trojica, 
ker nam – usmiljenje je izkazala: 
v češčenje svoje vse rodove zbrala, 
skrivnost odkrila svojega nam lica. 
 
Velikodušna Njena nam desnica 
darove je od vekov pripravljala, 
v  ljubezen nas je svojo pripeljala: 
postala grešnega rodu – pravica! 
 
Ko zaživeli V njenem smo Imenu, 
smo se v globine Njene potopili, 
bogastvo Njeno smo dobili – v dar. 
 
Da razodela vsakemu plemenu 
bi Čast se Tvoja, da bi Te vzljubili 
sinovi vsi – častili Te vsekdar! 
 
13.6. SPIKITUALIBUS AUXILIIS 
 
Z obiljem je duhovne pomoči 
obdarjalo me vzvišeno nebo: 
bedelo kakor čudež nad potjo, 
ki sem v strmenje hodil jo ljudi. 
 
Kaj vse desnica božja ne vrši! 
Z modrosti napolnjuje nas lučjo, 
da ne klonilo bi v slabost telo – 
deli nebeških vselej radosti. 

 
Svetilka zvesta – mnogim kažem pot, 
objokan razjasniti smem obraz, 
ker to – Najvišjega je sveta volja. 
 
Posredovati smem zaklad dobrot, 
ki nam za vsak jih Bog pripravlja čas 
in siplje v naših dni Mu vdana polja. 
 
14.6. (S. Georg) 
QUI NON RENUNTIAT 
 
Kdor vsemu v svetu se ne odpove, 
minljivega ničesar ne želi, 
skrbi, ki begajo, ne odloži 
in svoje le poslušal bi srce: 
 
ostal beraške suženj bo zemlje, 
povešal vanjo svoje bo oči, 
pogrešal sonca svoje žive dni 
in setve mu sadu ne obrode. 
 
Zaman Gospod ga kliče za Seboj, 
bogate mu ponuja milosti: 
in kar ima, mu kmalu bo pošlo. 
 
S porazom se njegov končal bo boj, 
ob žetvi v prazne gledal bo dlani – 
posmeh ljudi donel mu na uho. 
 
15.6. (S. Georg) 
HUMILITATE PROFICERE 
 
S ponižnostjo iskreno, Bogu vdano, 
presegli smo posvetno visokost, 
premagali vso krutost in ostrost, 
ki svet nas z njo dušil je neprestano - 
 
Ko rano je zadajal nam za rano, 
podleči mogla naša ni slabost: 
dajala moč nam božja je skrivnost, 
sovražnikom se čudo zdi – neznano. 
 
Pokorni zli so nam bili duhovi: 
pred Svetim Duhom v nas so vztrepetali, 
zgubili so se, v strahu, brez sledu! 
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V nebesih so pripravljeni domovi 
s priznanjem nas, z ljubeznijo obdali, 
s katero mi služili smo Bogu – 
 
16.6. DE EA: I. p. PENT  (S. Georg) 
DEUS CARITAS EST 
 
Bog je ljubezen! – Naj bi še dvomili 
in bali se morda, da  - ni tako? 
Naj za merilo jemljemo – zemljo? 
Močno bi se od dejstev oddaljili! 
 
Najbolje se Očetu oddolžili  
z iskreno bomo pač ljubeznijo 
in z mero našo polno, zvrhano, 
s katero bomo bratu – vse delili – 
 
Nas »prevelike« je ljubezni – strah? 
In govorimo, da »ni moč zanesti« 
na božje se besede in obljube?! 
 
Pomisleki se zrušijo – na mah 
ob vsej ljubezni dobrotljivi, zvesti, 
s katero Bog nas varuje – pogube. 
 
17.6. INFESTO SS. CORP. CHRISTI: 
 
Ne prosim Te, da bi še več ljubezni 
pokazal in razsipno nam delil – 
Dovolj, dovolj si nam jo že odkril, 
samo – v globne njene nas: pogrezni! 
 
Pogledi naj spoznajo čisti, trezni, 
kako telo si naše posvetil, 
kako si dušo našo razsvetlil, 
ko v naše si potopil se – bolezni. 
 
Ni odvrnila Te neskončna beda, 
ki grešna v njej narava nam ječi: 
da rešiš nas, žrtvuješ – svojo čast. 
 
Živeti v nas, Ti nikdar ne preseda – 
saj čakaš, da naš plamen zagori, 
do konca nas použije – v Tvojo last! 
 
 
 

17.6. UNUS PANIS 
 
En sam je Kruh, ki celi svet živi: 
in Eno smo, ki Ga uživamo! 
Enak in isti je za vso zemljo, 
za mizo Eno združil je ljudi. 
 
Nobene, bratje, več razlike ni: 
bogat in revež dajeta roko 
si v slogi – mlado v svetu in staro – 
združiti z vsakim naš se Bog želi! 
 
Približata se – grešnik in svetnik: 
kar manjka temu, drugi je – dodal, 
saj odpuščanje – krivdo izbrisuje. 
 
Neskončno svet zenačil je Srednik,  
kar moti Ga na nas in kar ni prav: 
žrtvuje se, da – padle posvečuje! 
 
17.6. (S. Barthol.) 
OBTULIT ALIA QUINQUE 
 
Prinesel sem, predobri Ti Gospod, 
še drugih, pridobljenih pet darov – 
prinesel novih milosti sadov, 
iz Tvojih so  rodili se dobrot – 
 
Ti sam – najboljši Oče si sirot, 
do vseh velikodušen si rodov, 
ljubezni čiste poln do vseh sinov: 
saj neprestano Te skrbi naš rod. 
 
Bogastvo Tvoje sem oskrboval 
in trudil se, da bil bi vselej zvest, 
da sem – služabnik, mi je vsa radost – 
 
In Tvoja last je, kar sem kdaj nabral 
in Tvojo v dušah sem množil posest: 
z ovcami bom za Tvojo mizo – gost! 
 
18.6. (S. Joan B.) 
IN QUO SALIETUR? 
 
Bila bi brez okusa naša jed, 
ne mogla bi se zdrava ohraniti, 
če ne bi mogli je dovolj – soliti: 
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nezdrav bi hiral in umiral svet – 
 
Le nekaj treba – modrih je besed 
o Bogu in po Njem spregovoriti, 
ljubezen vso Njegovo razglasiti, 
pa človek zaželi, da bil bi – svet! 
 
Ko pesem se izlije iz srca,  
življenje sveže, lepše vzvalovi, 
premakne se iz gnilega mrtvila. 
 
Razvname za kreposti sept duha 
in z iskro božjo dneve razsvetli, 
ki dolgo noč jih – grešnosti je krila. 
 
19.6. (S. Joan B.) 
MIRABILITER RECREARE 
 
V življenja kratkem teku se borimo, 
na sleherni korak nam – smrt preži, 
razkraja svežost, jemlje nam moči, 
če s Kruhom Močnih se ne okrepimo. 
 
Z Gospodom nje poskus – prepodimo, 
ljubezni veselimo se, luči: 
pripravljen duh – Gospodu plameni, 
v minljivem času – večnosti živimo. 
 
Uživamo vso polnost radosti, 
ki Ženin svojim jo deli družicam: 
v velikodušnosti je – čudovit! 
 
Poživlja nas razkošje milosti, 
približali smo zadnjim se resnicam, 
razliva v nas Najvišjega se svit – 
 
20.6. DOM. II. p. PE (S. Joan B.) 
TIMOREM ET AMOREM 
 
Resničen strah prevzema nam srce, 
sledimo klicu našega Boga? 
Ni z vabami premotil svet duha? 
Nas pristave in vali vesele? 
 
Bogate ženitnine nas skrbe. 
Ni mar pa – ženitnina nam neba. 
Sladkost opojna – božjega Srca. 

Kdaj duše naše v njej zaplamene? 
 
Ljubezen božja se je darovala, 
iskat je na razpotja šla naš rod, 
uboge klicat, slepe, kruljave. 
 
Pohajajoče je brez cilja – zbrala, 
jim svojo svetlo pokazala pot, 
da duše ji z ljubeznijo slede – 
 
21.6. (S. Georg) 
SICUT ANGELI DEI 
 
Kot sveti angeli – blesteči, čisti, 
v nebesih božji slavi le živijo, 
skušnjave ne poznajo, ne trpijo, 
v namenih vzvišenih so vedno isti – 
 
V njih venec spletajo se tudi listi, 
ki v času bežnem, zmedenem brstijo, 
brez greha – sredi grešnikov živijo, 
zlata ni mar, časti jim in – koristi. 
 
Za grehe tuje nalože pokoro 
si ostro – grešnik pravi »preveliko« - 
da duše bolne rešijo – telesa – 
 
Ko so začeli, dopolnili skoro 
izbrano svojo so življenja sliko 
in v večnost k angelom odšli – v nebesa! 
 
22.6. (S. Georg) 
COMPLACUIT PATRI 
 
Bilo Očetu je v nebesih všeč, 
da mi položil je zaklad v roke – 
Namen Njegov premišljam in želje: 
pred mano – siromak stoji proseč. 
 
Kar v mojih je rokah bilo preveč, 
razsipal njim sem, ki še glad trpe 
ponižani ob strani le stoje, 
pripravil s tem si – delež sem blesteč. 
 
Gospod z menoj še – v sužnost je odšel, 
da bi jetnika v stiski osvobodil: 
kako sladka ljubezni je daritev! 
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Kar koli dal sem, bom nekoč prejel: 
Gospodu sem bogastvo le – posodil, 
obljubil Bog  - stoterno je vrnitev. 
 
23.6. (Assumpta) 
NESCIO LOQUI 
 
Ne vem, kako in kaj naj govorim 
jecljal bi nebogljeno kot otrok, 
saj proti meni je ves zemlje krog 
in sredi ljudstev čisto sam stojim. 
 
Čemu se pravzaprav bojim, drhtim? 
Izšel – Poslanec! – sem iz Božjih rok, 
pred rojstvom me je že posvetil Bog, 
izvolil, da – podiram in gradim! 
  
Prihoda mojega se vesele 
vsi tisti, ki zaupajo v Gospoda, 
v Njegovo milost, v blagoslov Njegov. 
 
Očetje – grešna pota zapuste, 
odločena jim boljša je usoda, 
odločeno jim mnogo je sadov! 
 
24.6. (S. Joan B.) 
MAGNIFICAVIT MISERICORDIAM 
 
Usmiljenje nam skazal je Gospod, 
poslal nam dete, svojega glasnika – 
Kako dobrota božja je velika, 
želi rešiti nas iz starih zmot! 
 
Pripravljal človek – bogu naj bi pot – 
Čeprav neskončna in čez vse velika 
med Bogom in med nami je razlika 
ne zapusti Najvišji nas – sirot. 
 
V veselje naše – čudeže vrši: 
rodi priletna in nerodovitna 
oznanja oče nemi nam – skrivnost – 
 
Blagoslovljen! se hvalnica glasi, 
zmaguje naša vera, stanovitna, 
v dni nove – božja vodi nas modrost. 
 

25.6. SS. CORDIS (S. Georg) 
LATUS APERUIT 
 
Kot bi ne storil še dovolj ljudem, 
ko žrtvoval si nam vse žive dni, 
resnico v nas sejal in milosti, 
predal trpljenju, težkim se vezem. 
 
Še zadnjim si odrekel se močem, 
dovolil, da kot nas te – smrt ugasi, 
velel vojaku: DAJ, SRCE ODPRI! 
dal piti žive vode vsem stvarem. 
 
Še svoje, človek, zdaj – srce odpri! 
Umre naj vse, kar je človeškega, 
živi, kar je iz – milosti rojeno – 
 
Ljubezen božja naj nas poživi, 
zavetje varno v preizkušnjah da, 
za pot nas utrjuje posvečeno! 
 
26.6. (S. Joan B.) 
GEMINATA LAETITIA 
 
Veselje dvojno naju je prevzelo, 
saj blagovest oznanja se že s streh 
in je našla odmev pri vseh ljudeh: 
zlato je najino življenje želo. 
 
Srce do kraja Bogu je verjelo, 
ni pozabilo v sreče Ga vezeh 
ne zapustilo Ga v trpljenja dneh: 
zvesto služilo Mu je in živelo. 
 
Kako naj bi bogastvo izgubilo, 
ki Bratom ga nasulo je v roke, 
da pomnožilo se je prav obilno. 
 
Ljubezen nama je neba vrnilo, 
kjer z nama angeli Boga slave, 
saj s smrtjo zlobo strla sva – nasilno! 
 
27.6. D. III. p. PENT (S. Joan B.) 
SOLLICITUDINEM PROJICIENTES 
 
Vse svoje preložili smo skrbi 
na našega predobrega Boga, 
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ki išče sredi grešnega sveta 
ovčico vsako, ki se – izgubi. 
 
Devet jih in devetdeset pusti,  
utrujenosti, žrtev ne pozna 
zgubljeni posveti vso skrb srca, 
ko najde jo, se srečen veseli. 
 
Iz dneva v dan usmiljenje množi, 
ker vidi našo krhkost in slabosti 
ne zmogli prav ničesar bi brez njega. 
 
Ponižal se naš duh je in bedi 
modrosti te nikoli ni zadosti! 
da reši vseh zalezovanj se zlega. 
 
27.6. (S. Joan B.) 
THESAURUM IN CAELO 
 
Iskala sem in zbirala zaklad, 
trudila zanj sem se do konca dni, 
živela v svetu, sredi sem ljudi: 
polagala pa nisem nanje nad. 
 
Ko videla sem časnega razpad, 
spoznala, kaj lahko srce trpi, 
tolažbe nam ne nudijo stvari: 
postal moj duh V Gospodu je Bogat! 
 
Našla sem sončno, plemenito pot 
in sveže vire sem našla radosti, 
zgradila s sestrami duhovni dom. 
 
Dobivala sem novih v dar dobrot, 
zaklad, ki raste – vekomaj živi: 
rešitev njih, ki – sklonjeni so k tlom! 
 
28.6. (S. Georg) 
DILIGIS ME PLUS? 
 
Me ljubiš bolj prisrčno, bolj globoko 
in bolj od vseh ostalih si Mi vdan? 
vprašujem, čakam, iščem te zaman? 
Se boš povsem uprl na Mojo roko? 
 
Srčno podaj na pašo se široko 
in pazi Mojo čredo dan na dan, 

odpiraj jagnjetom in ovcam dlan: 
osvojil z njimi pašo boš – visoko! 
 
Molitev in besedo blagoslavljal 
bom tvojo zvesto s čudežnim uspehom, 
saj vse premagal v Mojem boš imenu. 
 
Z ljubeznijo še bolj me boš proslavljal, 
še večjo moč dobival boš nad grehom 
nad vse v človeškem zrasel boš plamenu! 
 
29.6. (S. Joan B.) 
SUPER HANC PETRAM 
 
Stojim na skali in iz Nje živim. 
Iz večnih in neskončnih globočin 
zajema moč ožilje korenin, 
da volji živega Boga sledim. 
 
Kar Oče razodeva, govorim. 
Dokaz mu Zanj Njegov je božji Sin. 
Resnica in k resnici opomin, 
kako v temi naj, v zmoti obtičim?! 
 
Peklenskih sil, valov se – ne bojim! 
Razbijajo ob pragu se svetosti, 
zgubijo v nič se kakor droben prah. 
 
Oblast, s katro grehe odpustim, 
prejel po sklepu večne sem Modrosti: 
ljubezen je s sveta pregnala – strah. 
 
31.6. (S. Georg) 
NON SECUNDUM HOMINEM 
 
Človeška ni učila me modrost, 
posredovalo znanja ni meso: 
kako prežene slepec naj – temo? 
spuhti posvetna kmalu učenost. 
 
Gospod ni Sam je razodel skrivnost, 
katere ne obseže še nebo, 
da bi ponesel jo čez vso zemljo: 
premagal z njo človeško sem slabost. 
 
Nikoli ni mi zmanjkalo besed, 
čeprav nikoli nisem jih iskal: 
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sam Sveti Duh mi jih je šepetal. 
 
Ko me preganjal je, sovražnih svet, 
preprost, krotak sem kot golob ostal: 
stoterno, večno žetev sem nabral! 
 
JULIJ LXV 
 
Poletni žar pregnal je zadnje sence, 
razkošje sonce siplje na zemljo, 
pšenično morje mu rodi zlato, 
ki v blagoslovljene se spleta vence. 
 
Oltar pozdravlja blažene – prvence, 
ki v tem telesu stopajo – v nebo: 
Duhovnik veliki jim je v roko 
položil polne milosti studence. 
 
Srce je pesem in iskrena – hvala 
in žar, ki nič ga več ne pogasi, 
saj živa vera ga v Boga prižiga. 
 
Pretesna  majhna – zemlja je postala, 
saj božja luč žari na vse strani 
in odrešenja je odprta knjiga. 
 
1.7. (S. Joan B.) 
COMMUNICATIO SANGUINIS 
 
Privzeti kri si hotel iz device, 
in človek hotel si kot mi postati 
samo da grehov  mogel bi oprati 
človeški rod – in zlobe in krivice. 
 
Dovolil si – Nedolžen! – da so lice 
z bodečim trnjem smeli ti obdati, 
Krvi si zadnjo kapljo hotel dati, 
da z njo posvetil svoje bi ovčice. 
 
Le, kar je čisto – vekomaj živi! 
Tega se smrtni angel ne dotakne, 
zasužniti ne more celi svet. 
 
Iz Njega, ki je čist, dobi moči, 
da zadnjim se nevarnostim izmakne: 
v kraljevski plašč je – milosti odet! 
 

2.7. (S. Joan B.) 
ISTE VENIT 
 
Prihaja! Bliža se – Stoji pred vrati! 
V veselju se zganilo je srce. 
Po Njem se misli naše posvete: 
navzočnosti nam svoje več ne krati. 
 
Po dolgi zimi – cvetje more vstati, 
Gospodu pesmi se v pozdrav glase, 
iz mraka usta k soncu govore, 
Obiskanja se raduje – mati. 
 
Gospoda duša nam poveličuje, 
ki se na nizkost našo je ozrl, 
čez vse velike storil nam reči. 
 
Z dobrotami nas lačne napolnjuje, 
ponižanim je lepši čas odprl: 
usmiljen je na veke do ljudi! 
 
3.7. (S. Joan B.) 
LEX VERITATIS 
 
Resnica – zakon je visok in svet. 
Zasluži, da si zanjo prizadeva 
naš duh do zadnjega v življenju dneva, 
z izbranih vrelcem služi ji besed. 
 
Kako glasnik bi klonil, v – strah zajet?! 
Luč neugasna se mu razodeva, 
predmete v pravem bistvu mu obseva 
in, kar spoznal je, nam oznanja vnet. 
 
Ko se v nemir zvrtinčijo strasti, 
z besedo ukroti jih modro, jasno, 
sovražnosti spet odpodi strupene. 
 
Človeški rod zadiha – brez skrbi, 
popravi voljo trmasto, počasno 
in vere spet z vsem žarom se oklene! 
 
4.7. D. IV. p. PE. (S. Ladislavi) 
DUC IN ALTUM 
 
Zakaj bi se mudili ob plitvinah? 
Zaman lovili smo vso dolgo noč. 
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Gospod, naš Bog, prinaša nam pomoč: 
velel začeti nam je na – globinah. 
 
V trpljenja našli ostrih smo škrbinah 
zaupanje v prihodnjo slavo, moč: 
bogat zajeli lov smo oberoč 
v Sinov smo Božjih našli ga višinah! 
 
Čeprav nemočni, grešni smo ljudje, 
Gospod pošilja nas na svoje delo: 
da Zanj iskali brate bi, rešili. 
 
Da tek sveta se, časi urede,  
človeštvo bi v pobožnosti živelo, 
smo voljo bogu – v službo izročili! 
 
5.7. (M. miss.) 
AD AGNITIONEM 
 
Da bi Boga spoznali vsi rodovi, 
v Njegovo se ljubezen potopili, 
resnico si Njegovo osvojili, 
trudili vsi so najini se dnovi. 
 
Zbežali pred Besedo so mrakovi, 
v njej bratje naši so spregovorili: 
Boga v jeziku rodnem zahvalili, 
pokazali so – žetve se sadovi! 
 
Prinesla mir do vsakega ognjišča, 
prinesla narodom sva blagoslov, 
stopinje njihove sva – posvetila. 
 
Z lučjo, ki vre iz enega žarišča, 
združila srca mnogih sva sinov: 
v družino sva jih ENO SAMO zlila! 
 
6.7. F.III:DE EA – IV. p. PENT (S. Georg) 
REBELLES VOLUNTATES 
  
Kaj rada naša volja se – upira, 
glasu z nebes – ne mara razumeti, 
Najvišjemu ne mara Kaj verjeti: 
kako je vendar šibka naša vera! 
 
Prestraši že najmanjša nas ovira, 
pomišljamo se že v naprej trpeti – 

čeprav si moremo prav s tem odpreti 
do slave pot in v sonce – brez večera. 
 
Trpimo – ker: Gospodu ne sledimo! 
Beseda nam Njegova zagotavlja 
obilen lov in čudežen uspeh. 
 
Po Njem si vedno nove pridobimo 
ovčice, milost jih in krst prenavlja: 
prešlo trpljenje je in zbežal greh! 
 
7.7. DE EA. D.IV. p. PE. (S. Georg) 
NON SUNT CONDIGNAE 
 
Ne morejo primerjati nikdar 
sedanje bolečine se, trpljenje, 
težave, stiske naše, hrepenenje 
in vse, kar zdi na svetu se nam v kvar, 
 
s prihodnjo slavo, ki nam je Vladar 
naklonil za prihodnjo bo življenje, 
ko nam ostalo bo samo – strmenje, 
uživali najlepši bomo dar: 
 
oči nam bodo zrle razsvetljene 
otrok izbranih poveličanje 
in srečnih božjih – posinovljencev! 
 
Vse naše misli bodo posvečene 
odkrile, da ne vara – upanje: 
kar je prešlo, ne pride sploh v poštev. 
 
8.7. (M. miss.) 
BELLICI FURORIS 
 
Pomiri, potolaži Bog viharje, 
ki dvigajo se v svetu krog in krog: 
usmili vendar svojih se otrok, 
razsvetli s svojo milostjo vladarje! 
 
Na vso minljivost spomni gospodarje, 
ki sama strla bo njih jezni lok, 
nje same bo prevzel siroten jok: 
iskali bodo – zbegani! – oltarje. 
 
Naj biser Tvoje sladke jih ljubezni  
prevzame z žarom in jih osvoji – 
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po njem z vso dušo naj zahrepenijo. 
 
Spoznajo zlo naj, ki v slepoti jezni 
sejali so ga – sebi v težke dni: 
nesreče – sebe naj osvobodijo! 
 
9.7. F. VI. DE EA: D. IV. p. PE. (S. Georg 
ILLUMINA OCULOS 
(slika atomskega veka) 
 
Razsvetli naše, o Gospod, oči! 
Saj gledamo, pa – nič ne vidimo. 
Težko resnico si osvajamo 
in zdi se, kakor da – izhoda ni. 
 
Trpljenja naša duša se boji: 
v solzah se, zvito ga ogibamo, 
na božji sad njegov ne mislimo, 
prihodnje slave kot da mar nam ni. 
 
Krog nas je noč – lovili smo zaman. 
Utrujeni stojimo – praznih rok: 
kdaj duša bo rešitev nam našla? 
 
Ko v srcih vstal – zvestobe nam bo dan! 
Spolnili bomo, kar velel je Bog, 
v bogastvu nam bo duša radostna. 
 
10.7. (S. Joan B.) 
FRATER ET SOROR 
 
Postali ste Mi – bratje in sestre, 
postali mi prijatelji iskreni: 
ne ločimo v misli se več nobeni, 
k Očetu naše dviga se srce. 
 
Njegovo voljo iščejo želje, 
napori so Mu vaši posvečeni, 
v trpljenju Zanj ste vsi blagoslovljeni, 
Njegovih zmag se duše vesele. 
 
Živite v Meni in v ljubezni Moji: 
kaj mar praznota vam je vsa sveta! 
V težavah – Moj vam napolnjuje mir. 
 
Končujejo se z zmago vaši boji: 
kako ne zmagala bi moč z neba?! 

pojil vas milosti je Moje vir. 
 
11.7. D.V. p. PE. (S. Joan B.) 
DILIGENTIBUS TE 
 
Vsem tistim, ki Te ljubijo, Gospod, 
ki enodušno vztrajamo v molitvi, 
povezani v iskreni smo daritvi 
in jezik svoj očuvali smo zmot: 
 
pripravil vseh nevidnih si dobrot, 
sprejel nas v radostni si posvetitvi – 
ker vsaki odpustili smo žalitvi, 
nikdar zapustil nisi nas sirot. 
 
ti veš, da v vsem – le Tebe iščemo, 
da pred oltarjem smo pustili dar, 
če brat še kaj imel je zoper nas. 
 
Hiteli smo, da z njim se spravimo, 
najprej njegove nam je sreče mar: 
v njegovem – Tvoj odkrivamo obraz! 
 
12.7. SPES ILLORUM 
 
V nesmrtnost neomajno upamo, 
kaj mar trpljenje nam je bežnih dni, 
kaj nam se neki hudega zgodi, 
če v ječi smo, udarce nosimo?! 
 
Ko znanci, bratje nas izdajajo, 
kaj govorimo naj, nas ne skrbi: 
modrost nam božja na pomoč hiti, 
v zadregi se sodniki čudijo. 
 
Pričakovanja so se izpolnila: 
življenje smo za brata darovali – 
prerodil jih je z milostjo Gospod! 
 
Njih srca so se – z vero razsvetlila 
in z nami v novo so življenje vstali 
njih pot otresla se je starih zmot. 
 
13.7. DE EA. D.VI. p. PE (S. Joan B.) 
REUS ERIT 
 
Zaslužimo, da bi nas obsodila, 
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za vso na hudobijo kaznovala, 
da s kaznijo bi krivdo poravnala 
pravična božja roka, njena – sila. 
 
Z odlašanjem nas rada – posvarila 
v slabosti naši bi in čas na dala, 
da bi – zjokala duša se, oprala 
s pokoro voljno, kar je zagrešila. 
 
O, kdaj vzljubili bomo – odpuščanje? 
Pri bratu – svoj bomo spoznali dolg? 
In s svojo spravo – božjo zaslužili? 
 
Kdaj voljo oplodilo bo – spoznanje? 
Kdaj grehu pot bo naš prestregel – molk? 
Nesreči svoji – bomo se ognili? 
 
14.7. (Assumpta) 
SALUTIS MINISTRUM 
 
Služabnik sem, ki ti si ga izbral, 
napolnil s svojo vse ljubeznijo, 
z modrostjo me prepojil vzvišeno 
in brate si me Reševat poslal. 
 
Luč Tvoje blagovesti sem prižgal, 
svaril jih z resnico sem soljo, 
utrdil sem jih z milosti močjo: 
edinost v veri sem obvaroval. 
 
Serafskim  smel prisluhniti globinam 
sem trepetaje, v radostnem spoznanju, 
besede čutil sem neizrekljive. 
 
Izročil sem stoletnim jih daljinam, 
prisvojil svet si jih je v spoštovanju, 
do sreče dvignil se je – neminljive. 
 
15.7. (S. Georg) 
AD AETERNUM TRANSTULISTI 
 
Prestavil moje si samo življenje: 
prestavil iz tega, kar je le bežno, 
v življenje in gledanje brezbrižno, 
kot ga ne sluti niti hrepenenje. 
 
Sprejel, posvetil moje si hotenje, 

povrnil vso ljubezen si mi nežno, 
molitev si uslišal sredotežno 
spremenil si jo v blaženo strmenje. 
 
Poslušal sem na zemlji vsak ukaz, 
ki kdaj si duši ga zašepetal: 
sprejel Te, kadarkoli si prišel. 
 
Nenehno Tvoj smel gledati obraz 
sem v duhu – Ti si v meni kraljeval: 
kdo naj Kraljestvo tako bi mi vzel?! 
 
16.7. (Assumpta) 
SPES VITAE 
 
Trdno zaupala sem vse življenje, 
predala vodstvu sem se milosti: 
po Božji volji naj se Mi zgodi, 
usmerja, vodi Moje naj hotenje. 
 
Pobožno svet daruje Mi češčenje, 
v telesu Mojem – Kristusa slavi 
in vez edinstveno, ki je vse dni 
družila Naju – v radost in trpljenje. 
 
Zaupaj tudi ti, nemirni rod, 
ki Moja lepa išče te ljubezen, 
pripravlja Sad ti, slajši od medu. 
 
Zaupaj! Išče, ljubi te – Gospod, 
ki skrajšal čas bo preizkušnje jezen: 
odprl vekove sreče ti, miru. 
 
17.7. S. MAR. I. SAB. (S. Joan B.) 
CAEKUM TERRAMQUE 
 
Nebo visoko, polno milosti, 
ki dediščina sveta je kraljeva, 
navzočnost Ga Najvišjega obseva, 
sem vladala v vekove večnosti. 
 
Zemljo, ki še vzdihuje in trpi 
in ki slabost jo stiska, greh in reva 
in ki si za rešenje prizadeva – 
sem obiskala, Polna milosti. 
 
Še več: nebo prinesla na zemljo 
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sem v svoji materinski skrbi, vnemi, 
s človeškimi se zbližala otroki. 
 
Skrivnostno hranim Sinovo Telo 
in z milosti pomagam mu prijemi, 
da dvigalo bo Moji bi se roki. 
 
18.7. D.VI. p. PENT (S. Joan B.) 
MISEREOR 
 
Zasmililo se ljudstvo Mi v srce 
je v stiski svoji, lakoti in bedi, 
da poživilo bi se ob Besedi, 
do tretjega jo poslušalo dne! 
 
Delile Kruh bi Moje mu roke, 
ostajalo bi ga v njegovi sredi, 
a samo zašlo bi ob božji Jedi, 
izpod smrti, greha rešeno teme. 
 
Nikdar več Vstali Kristus ne umre! 
Kdaj pomnožila vera se, razvila 
ljubezen bo – do Mojega imena?! 
 
Ubrala noga – prave bo steze? 
Kdaj duša se bo v hvalnico izlila, 
da rešil sem jo – težkega bremena? 
 
18.7. UNI EX MINIMIS 
 
Najmanjšemu, ki ves je zapuščen, 
vzdihuje onemogel in bolan, 
s telesom duša mu je polna ran, 
umira in ugaša nebogljen. 
 
je trud ljubezni Moje posvečen, 
zanj prizadevam skrben se in vdan, 
noben napor zgubljen ni, ne zaman, 
prav vsak je z blagoslovom nagrajen! 
 
Posvetil, daroval sem vse življenje, 
kot božja ni velela je postava! 
pomišljal nisem – dobro sem izbral! 
 
Raznetil v žar ugašajoče tlenje 
dobrotno si, da polna Tvoja slava 
sijala do poslednjih bo daljav. 

19.7. (S. Joan B.) 
VIRTUTE ROBORASTI 
 
Neskončni Bog, ki vsa si naša moč, 
bogat razdajaš se nam neprestano, 
usmiljen zdraviš sleherno nam rano 
poglej na Brate, ki teži jih – noč. 
 
Vkoval jih v sužnost – grehov je obroč: 
Usmiljenje jim milosti neznano 
izkaži – iz ljubezni darovano, 
kot Oče nudi svojo nam pomoč! 
 
Obilna čaka v polju žanjcev žetev, 
da bi Gospod na stisko se ozrl, 
uslišal prošnje, ki kipe v nebo. 
 
Da v blagoslov bi spremenil – kletev, 
jetnikom – v domovino pot odprl, 
odprto – lačnim prožil bi roko. 
 
20.7. (Mons Juniperi) 
OBLATI SUNT PARVULI 
 
Otroci nebogljeni pred Teboj, 
Gospod, Prijatelj naš, smo – Učenik – 
zato ne moreš biti nam Sodnik, 
zato – usmiljen ves je pogled Tvoj. 
 
Tesneje rad bi združil nas s seboj, 
poplemenitil zvezo z nami, stik, 
še globlje v nas ljubezni vtisnil lik, 
dobrote dal nam blagoslov, pokoj. 
 
Da kot otroci ti zvesto sledili 
na vsako bi besedo, vsak ukaz – 
hvalila naša sveta Te radost. 
 
Da kot otroci ne bi se menili 
za zemeljske zaklade, njihov kras: 
zaklad največji – Tvoje je: MODROST! 
 
ADIUTOREM ET PATREM 
 
Kraj ceste – mnoge videl sem sirote, 
otroke, ki jih je zavrgla mati – 
vesel sem bil, da mogel kruha dati 
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jim iz zaklada – božje sem dobrote. 
 
Dal s kruhom – žar sem srčne jim toplote, 
da mogli v novo so veselje vstati, 
z Življenjem novim se zahvaljevati 
začeli so – odrešeni vse zmote! 
 
Nebeški Oče! Ti si mi podelil, 
da bistvo Tvoje mogel zaslutiti 
sem v tem, ko se po tebi – ves razdajam. 
 
Korak se negotov mi je – usmilil, 
začel sem bolne, gobave ljubiti: 
po  njih – v navzočnosti se Tvoji tajam. 
 
21.7. (S. Gerog) 
SAPIENTIAE ET FORTITUDINIS 
 
Duha, Gospod, si vdihnil mi – Modrosti, 
bogastvo v dušo vlil si mi – luči, 
ki mi sijala je vse žive dni: 
odkrival bratom – Tvoje sem skrivnosti. 
 
Boril sem proti grehu se, slabosti, 
odvračal vpliv sovražnih sem moči, 
posvetil dušam – mnogo sem skrbi, 
kdaj mogel zanje bi storiti – dosti?! 
 
Duha podelil si mi, Bog – Moči, 
da vztrajal sem in v Tebi zmagoval, 
ostal sem z izročenimi mi zvest. 
 
Ob koncu zahvaljujem se poti, 
da si družino mi obvaroval: 
ostala v veke – Tvoja bo posest! 
 
22.7. (S. Georg) 
INVENI EUM 

Našla sem Njega, ki sem Ga slutila, 
iskala po vseh grenkih Ga poteh, 
ko v sužnost me je še uklepal greh 
in me težila je njegova sila. 
 
K nogam Gospodovim sem se sklonila, 
umila jih s solzami, kar v očeh 
nabralo se jih je v ostudenih dneh, 
trpljenje vse sem pred Boga izlila. 
 
Našla življenje novo sem in Čisto, 
ljubezen me rešila je bremena, 
ki hujše je, sramotnejše kot – smrt! 
 
Besedo sladko slišim, vedno isto: 
Odpustil v slavo svojega Imena 
sem vse, kar stiskalo je duh potrt. 
 
23.7. (S. Crucis) 
FIAT SICUT MINOR 
 
Kdor velik je v Gospodovih očeh 
in z večjimi darovi je obdan, 
je iz srca ponižen ves in vdan, 
in – manjši pri prevzetnih je  ljudeh. 
 
Trpi izgnan, v udarcih in vezeh, 
zasmeha ne boji se, težkih ran, 
saj ve, da še najmanjša ni – zaman: 
v Gospodovih poživlja se močeh. 
 
V nebeški moči dela izvršuje, 
da grešni rod prevzet je in strmi, 
Gospodova ljubezen ga osvaja. 
 
Služabnika čast se – utrjuje, 
na vse poglablja, širi se strani: 
življenje novo v dušah se poraja! 
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8. zvezek 
7. 8. - 21. 12. 1965 

DEO GRATIAS! 

 

 

7. 8. SAB (Annunt.) 
QUAERITE PRIMUM 
 
Le ena stvar je, ki nas res skrbi, 
veljajo ji napori dan na dan – 
le ena stvar, ki duh ji naš je vdan, 
da jo doseže vztrajno hrepeni. 
 
Kraljestvo Božje iščejo oči, 
nikoli ga ne iščejo – zaman: 
najmanjši trud je – z zmagami obdan. 
Izpolni Oče, kar otrok želi! 
 
Njegove smo apostoli – dobrote, 
ljubezni  neizčrpne smo – glasniki: 
kako naj glas – iskreno ne zveni?! 
 
kako ostali mogli bi – sirote? 
Uspehi vemo, da čez vse veliki 
se bodo pokazali med ljudmi. 
 
8.8. (Brezje) 
PASTORALIS SOLLICITUDO 
 
Skrbel kot zvest Pastir sem za ovce 
in nase vzel sem  njihove tegobe: 
da rešim duše ju iz krempljev zlobe, 
trdo do zadnjega sem delal dne. 
 
Najhuje – grehi tvoji me bole. 
S pokoro segel sem peklu med zobe, 
z molitvijo sem zmanjševal grdobe, 
ki iz zavisti se teme kote. 
 
Preprost živel nebeško sem modrost, 
osvajal duše z mano je Gospod, 
sejal pomlad je v tihe src globine. 
 
V zvestobi našel, vdanosti svetost 
sem neprisiljeno, v nebesa ravno pot, 
v veselje in plačilo, ki – ne mine! 

8.8. DOM IX. p. PENT. (Brezje) 
ABSCONDITA AB OCULIS 
 
Prikrito s hudobijo je očem, 
ki so mesenim vdale se željam 
in v greh pustile prosto pot nogam, 
kaj zadnjim je pripravljeno nočem. 
 
Kdo more se izogniti močem, 
Gospodovim ustavi pot solzam, 
ko z  njimi bo očistil duše hram, 
napravil konec starim vsem vezem? 
 
Spoznanje spet očisti nam želje, 
da bodo prav molile in prosile: 
prisluhnil bo, uslišal nas Gospod! 
 
Nebesa z blagoslovom napoje 
nam znova duše, ki so posvetile 
z Gospodovim Telesom svojo pot. 
 
16.9. (M. miss.) 
DABO SAPIENTIAM 
 
Zaman modrosti vaši nasprotuje 
sovražni in brezbožni, divji rod – 
osramočen ostaja sredi zmot: 
resnica ga, pravica premaguje. 
 
Zaman na – moč si svojo domišljuje 
in hoče – Večnemu zapreti pot! 
Gospod človeških varuh je usod: 
in zvest – zvestobo našo povračuje! 
 
V trpljenju nas s tolažbo obiskuje, 
prijateljsko šepeče nam besedo, 
ki priča, da nikoli nismo – sami. 
 
Posodo krhko – milost utrjuje, 
bogastvo nje – podpira našo bedo: 
v poganih vest – kesanje naj predrami! 
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17.9. (S. Georg) 
ABSIT GLORIARI  
 
Ne bom se hvalil, ker se nimam – s čim! 
Premnog mi križ naložil je Gospod, 
označil z – Ranami mi mojo pot 
z Njegovimi Mu znamenji sledim. 
 
Veselo nosim jih, čeprav – trpim! 
Za morje zahvaljujem se dobrot, 
ki žanje jih po Ranah ves moj rod, 
ljubezen v njem razvneti si želim. 
 
Ljubezen, močno bolj od bolečin 
in ki življenja vredna je in – smrti, 
ohlajajoči se ogreje svet. 
 
Ljubezen živo, ne samo – spomin, 
ko vsi so vrelci milosti odprti 
in ne izbriše tok je bežni let! 
 
18.9. (S. Joan B.) 
FECIT NUPTIAS 
 
Prijavil svatbo gostom sem veselo, 
pripravil več, kot bi pričakovali. 
O, da bi glas z višine poslušali, 
da povabilo bi srce sprejelo. 
 
Da svatovsko obleko bi odelo, 
da bi v ljubezni božji zasijale 
in v nje izvoljenci se pokazali: 
nikdar bi svetov brezno ne zajelo! 
 
V ponižnosti naj vstanejo, vzravnajo, 
obrnejo se le svojemu Gospodu, 
ki iz ponižanja je smrti – vstal! 
 
Bogastvo naj, dobrotljivost spoznajo, 
pripravljena še zadnjemu sta rodu: 
najvišji z njima zveste bo obdal. 
 
29.9. DOM. XV. p. PENT. (S. Joan B.) 
ADOLESCENS, SURGE 
 
Zaslišal klic sem v duši: Vstani, Brat! 

Dovolj solza, mrtvaških je nosil. 
Naj smrt nam zadnji konec bo in – cilj? 
Duha prezrli v sebi smo zaklad? 
 
Ko težko breme upogiba vrat, 
ko gospodarji nismo več čutil, 
obraz nad nas se sklonil je ves mil, 
odprl nam vhod je do – življenjskih vrat. 
 
Dal novo moč nam je in novo čast, 
iz Njega dela naša so privrela, 
postala lahka so nam spet – bremena. 
 
Duha smo Svetega izbrana last, 
življenje blaženo bo duša žela: 
ne bo nas slava varala cenena. 
 
19.9. QUI PERSEVERAVERIT 
 
Trenutek pride, ko nam je težko, 
osamljeni stojimo proti svetu, 
ki stegnil je roke po  našem cvetu, 
življenje pahnil rad bi nam v temo. 
 
Takrat v nebo upiramo oko, 
k mogočnemu ga dvigamo Očetu, 
ki zadnjemu usmiljen je – detetu 
in božjo proži nam v pomoč roko. 
 
Naj divji ogenj, ječa in zveri, 
kaj škoduje naj nam ostrina meča 
in kaj krivični, zaslepljeni srd?! 
 
Predali smo se – božji milosti, 
v Gospodu duša se krepi boječa: 
prezira dnevno, premaguje – smrt! 
 
20.9. DE EA – D. XV. p. PE. (S. Georg) 
CANTICUM NOVUM 
 
Ozrl na moje si pričakovanje, 
Gospod, se – Prerok velik, poln moči: 
moj sin, moj mrtvi sin je vstal, Živi, 
to je resnica, niso – lepe sanje. 
 
Življenje novo in vstajenje žanje. 
solze veselja silijo v oči, 
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kar sem sejala v trpki žalosti, 
v zaupanju postalo je – dejanje. 
 
V zaupanju, ki Ti si ga prečistil, 
močnejši duh je božji kakor smrt, 
kako naj bi bila zaman jokala?! 
 
Trenutek vsak bridkosti je koristil, 
kot dež napojil moje duše vrt, 
da z obujenim v novo luč sem vstala. 
 
21.9. (S. Joan B.) 
MATTHAEUM NOMINE 
 
Da grešnik sem priznavam – ne tajim. 
Kako tajiti mogel bi resnico? 
Toplo želim, da vsako bi krivico 
popravil, preden v Boga izgorim. 
 
Usmiljenje velikega želim, 
da bom občutil in živel – pravico, 
zastavil svojo z vso močjo desnico, 
da brate razsvetlim in pridobim. 
Da grešnik sem, priznavam – ne tajim. 
Pred Tabo ves sem svoj zagledal greh 
in Ti in drug nihče me ni ozdravil! 
 
Zato oznanjam Te in Te slavim, 
obraz sem Tvoj odgrnil pri ljudeh 
in v znamenje  ga novih dni postavil! 
 
22.9. F.IV. QUAT.T.SEPT. (S. Joan B.) 
CONDICIONE SUA 
 
Kar smo in zmoremo, nas ponižuje, 
Naš jezik nebogljen je ves in – nem. 
V pokoro sebi, drugim smo ljudem. 
Hudobni duh nas muči, zasužnjuje. 
 
Molitev le nas – Bogu približuje, 
pekla in smrti razrahlja objem 
in s Postom kos usodnim smo močem: 
zaupanje nas, vdanost odrešuje! 
 
Beseda večna nam je vir luči, 
za žejne duše – vino je in kruh 
potrtim je – začetek radosti. 

 
Ko se razkril naš bedni je napuh,  
solze kesanja sperejo oči: 
v življenje, v zdravje dvigne se naš duh! 
 
22.9. VOCAVIT SERVUS 
 
Poklical sem vas in vam dal darove 
v velikodušni vam jih dal dobroti, 
v ljubezni svoji dal vam jih, toploti, 
postavil nad ostale vas sinove. 
 
Zaznamoval sem s tem vse vaše dneve: 
privedel k žalostnim vas in sirote, 
ki v bedi vzdihovala je ob poti – 
prižgali luč ste ji – radosti nove! 
 
Poklical sem vas in vam dal darove: 
ostali zvesti ste do konca dni, 
trudili se, prenašali napor. 
 
Bogate ste prinesli Mi sadove, 
vso večnost njih veljava ne zbledi: 
privedla vas po svetli poti od vas navzgor. 
(jutro kvatrne srede v stolnici – meditacija) 
 
23.9. (S. Georg) 
HOMINES DICUNT 
 
Zelo različno sodijo ljudje: 
ta vidi žalostnega Jeremijo, 
gromovnika je slišal drug Elija, 
a tretji o Krstniku govore. 
 
Zakaj resnici živi ne slede? 
Zakaj se lastnih, zmotnih sodb držijo? 
Zakaj božanstvo Kristusa tajijo, 
v nepravo smer se trudijo, hite? 
 
Poslušajo človeško kri, meso, 
ki tuja jima božja je resnica 
in gluha sta za živo Razodetje. 
 
Kdaj se odprlo jima bo – nebo, 
da črta božjega spoznata lica, 
odpre življenje novo se – poletje? 
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24.9. F.VI. QU.T. SEPT. (Assumpta) 
LACRIMIS RIGARE 
 
S solzami Ti umivamo noge, 
z roso odkritosrčnega kesanja – 
prepolni smo globokega spoznanja, 
vse svoje jasno vidimo dolge. 
 
Kaj mar nam je, če sodijo ljudje 
korake našega zadoščevanja, 
posmeh v iskrenost duše se  zaganja 
in z jedkostjo na naše zre solze. 
 
Gospod nas s svojo roso blagoslavlja, 
življenje nam pognalo v nov je cvet 
in rane se prerajajo – v radost. 
 
Vse bistvo živa vera nam preplavlja 
in mir iz božjih žanjemo besed, 
v ljubezni potopljeni smo sladkost. 
 
25.9. SAB.QU.T.SEPT. (S. Georg) 
VOCABITUR SANCTUS 
 
Praznujte v Bogu, dan je sprave snel 
Previdnosti, dobrote je spomin, 
ki nam sadov pošilja iz višin, 
v puščavi hrani nas nebeška jed. 
 
Prizanesljivo Večni zre na svet, 
odpustil jalovost je korenin, 
ozdravil vso bolezen je globin, 
za čast je svojo po pravici vnet. 
 
Gradi nad nami si prebivališče, 
iz živih Kamnov tempelj si gradi, 
z navzočnostjo ga lastno posvečuje. 
 
Njegova nam ljubezen je ognjišče, 
žari iz nje bogastvo milosti, 
ki vsa v rešenje se ljudem daruje. 
 
26.9. D.XVI. p. PE. (S. Stephani Gomilsko) 
NE DEFICIATIS  (III. del šk. pisma) 
 
V težavah, v stiskah Mi ne omagujte! 
V očetovstvo se božje potopite,  

v človeku notranjem se utrdite, 
ponižani – nikdar ne obupujte. 
 
Veselo – božje slave pričakujte, 
v širino Kristusovo se ozrite, 
ljubezni se Njegovi izročite 
in z božjo polnostjo se napolnjujte. 
 
Kar bolno je, nemočno, vodenično 
in kar človeška borna je slabost 
ozdravi živa, močna, trdna vera. 
 
Beseda božja sveta je, resnična 
in njena nas rešila bo modrost, 
če naših dobrih del bo – polna mera. 
 
27.9. (S. Georg) 
SANABAT OMNES 
 
Ozdravil, Bog, si naše bolečine, 
odvzel neznosna, težka si bremena – 
povečal slavo svojega imena, 
ki nikdar ne izgine in ne mine! 
 
Ponižal vse napuha si višine, 
ki tlačile so vdane Ti plemena, 
da vstala so upognjena temena, 
radost si vrnil v naših src globine. 
 
V ljubezni bratski spet smo zaslutili, 
kako je Tvoja skrb za nas velika 
in vsako grenko uro nam povrne. 
 
V solzah in v srčni krvi smo umili,  
kar med Teboj in nami je razlika, 
oprali krivdo, grehe svoje črne. 
 
28.9. (S. Georg) 
A TERRENO PRINCIPATU 
 
Posvetna – kaj pomeni mi oblast? 
Dolžnost in breme in skrbi vsakdanje. 
Kar seje čas, šele – prihodnost žanje 
in, kar minljivo je, drevi v propast. 
 
Le eno sem iskal resnično – čast: 
da svoje uresničil bi spoznanje, 



Zdenka Serajnik, Pesmi - soneti 
 

155 

kraljevsko vsako bi bilo dejanje – 
povsod in vselej bil bi: božja last! 
 
Sejal sem sam pšenico – dal telo, 
na veke daroval sem ga – Gospodu, 
ki hotel me je vsega použiti. 
 
Natakal v čašo vino sem sladko, 
posvetil žrtev lastnemu sem rodu: 
pomišljal nisem – zanj krivi preliti! 
 
29.9. (S. Joan B.) 
SEMPER VIDENT 
 
Obličje Tvoje neprestano zrem 
in srečen sem, da morem ti služiti, 
da smem pogumno Zate se boriti 
in vem, da v Tebi – zmagam in uspem! 
 
Obličje Tvoje neprestano zrem – 
vse tiste, ki bi mogli Te zgrešiti, 
v pohujšanju otroštvo zapustiti, 
svarim, nazaj jih kličem – v Tvoj objem. 
 
Obličje Tvoje neprestano zrem: 
v brezmejnem kdo vesolju je – kot Ti?! 
Moj duh te hvali, moli in časti. 
 
Obličje Tvoje neprestano zrem, 
nasprotnik zli premagan naj zbeži, 
prizna prvenstvo – Tvoje naj moči! 
 
30.9. (M. miss.) 
ORE ET OPERE 
 
Prižgala luč vam moja je – beseda –  
odkrila vam resnice dragocene,  
ki njihov cvet nikoli ne ovene, 
ker je – nebeška in ne: moja veda. 
 
S širino sem vam bistrega pogleda 
pokazal svet, kjer sence ni nobene, 
lahko se duša vsaka ga oklene, 
saj je kali življenjskih plodna greda. 
 
V samoti tihi Svete sem dežele 
Gospodovim drhte sledil stopinjam: 

kako sladko za njimi je hoditi! 
 
Skrivnosti so mi božje razodele, 
učim jih, nanje vernike spominjam, 
da morejo – še oni jim slediti. 
 
OKTOBER 
 
Prinesel angel iskro je na svet, 
prinesel drobec svetle večnosti – 
v Devici ogenj nov zaplameni, 
prišel Gospod – v človeka je odet – 
 
Prišel borit se je, prišel trpet, 
viharje premaguje, jih kroti, 
iz dneva v dan nam bolj svetlo žari, 
v Boga je vedno širši krog zajet. 
 
Veseli iskre svetle smo zajeli, 
iz njih smo spletli vence dragocene, 
ki v notranjost nam milosti lijo. 
 
Sadovi blaženi so dozoreli, 
postali rod smo Matere češčene,  
Vstajenje nam odprlo je – nebo! 
 
1.10. DE EA: D.XVI. p. PE. (Assumpta) 
ASCENDE SUPERIUS 
 
Dobrota božja nas je povabila, 
pripravila pojedino veselo, 
kjer bo srce globino doumelo, 
ki nas od vseh začetkov je ljubila. 
 
Ponižala se je, sijaj prikrila, 
nje bistvo – našo revo je objelo 
in delo milosti je razodelo, 
ki nas je vodeničnosti rešila. 
 
V človeku notranjem nas utrjuje, 
v Očetove dviguje nas višine 
in v gledanje spreminja našo vero. 
 
V vseh svetih nas družino povezuje, 
kjer vredni smo – Gospodove bližine: 
da bi ji hvale dali – polno mero! 
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2.10. (Annunt.) 
DEFENDI ET GAUDERE 
 
Navzočnosti se tvoje veselim, 
moj zvesti spremljevalec, varuh moj. 
V nevarnostih poseg me brani tvoj, 
nasvetom tvojim – vedno rad sledim. 
 
Ničesar se ob tebi ne bojim, 
Najvišjega spoznavam, ki s teboj 
me je obdaril, blagoslov mi svoj 
pošilja, ki v njem diham in živim. 
 
Peruti tvoje krijejo me svetle, 
da ne razjé sovražna me tema: 
brezskrben, čist ob tebi sem – otrok. 
 
Poti ne bodo moje se zapletle, 
naravnost vsaka vodi do Boga; 
vseh angelov slavi Ga, moli krog. 
 
3.10. D. XVII. p. PE. (Mozirje) 
DIABOLICA CONTAGIA 
 
Zvijača prizadeva si pekla, 
da nam zastrupi, razdvoji srce – 
Ljubiti naj pozabijo l judje, 
edinost v nas ugasne naj duha. 
 
Kako zavrže človek naj – Boga?! 
Kako naj duše – Kralju ne slede, 
ki svet si je podložil pod noge, 
oznanjajo širine Ga neba?! 
 
Kraljevi Sin in sam največji Kralj, 
spominja neprestano nas stanu, 
v katerega izbral nas je, pozval. 
 
Želi, da – napredujemo vse dalj 
in da – z dobroto se upremo zlu, 
katero je sovražnik zasejal. 
 
3.10. (Auxiliatrix) 
REVELASTI PARVULIS 
 
Vrnili smo – v otroštvu se duhovno, 
v preprostost smo vrnili se srca – 

vživeli smo se v Dete Jezusa, 
ki zametuje Ga – človeštvo bolno. 
 
Položil rož nam je v naročje polno, 
da v vse širine sipljemo sveta 
obilje cvetja, zraslo vrh neba: 
ljubezen dušam sipljemo duhovno. 
 
Prijeten je Najvišjemu naš dar, 
usmiljena ljubezen blagoslavlja, 
kar drobne naše zmorejo roke. 
 
Ustvaril v nas si je svoj čist oltar, 
na njem daritev svojo sam obnavlja 
in milosti na nas kot dež rose. 
 
4.10. (S. Georg) 
NOVA CREATURA 
 
Zagledal v novi luči sem stvari 
in sam sem smel postati – Nova Stvar! 
Prejel sem velik, nepopisan dar, 
želim ga razdeliti med ljudi. 
 
Naj sončna pesem v dušah jim zveni, 
ki v meni jo obuja Gospodar  
in ki ne bo utihnila nikdar – 
iz veka v vek in z dne se v dan krepi! 
 
O, pesem, iz ljubezni porojena! 
Veselo je odkritje, razodetje, 
kot ga poznata Oče le in Sin. 
 
V stvari je pesem božja položena, 
iz ran poganja bujno, sladko Cvetje 
kot kruh družini širni ga delim. 
 
5.10. DE EA. XVII. p. PE (S. Georg) 
MANDATUM MAGNUM 
 
Največja je, najvažnejša postava, 
ki davni so učili jo vekovi, 
potrdil jo Gospod je v dobi novi, 
da bi Ljubezen kraljevala prava. 
 
Duhove naj edinost druži zdrava, 
Očeta enega smo vsi sinovi, 
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po vezi smo in upanju – Njegovi: 
na vek naj bi se Mu glasila – slava! 
 
V ljubezni razodel je – veličino, 
ki je nihče ne more doumeti, 
saj je – začetek in pogoj življenja. 
 
Povsod nje sveto čutimo bližino, 
(Kako naj – zlo se drzne ji upreti?!) 
odkar živi, nje – zmaga se začenja – 
 
6.10. (S. Joan B.) 
VIGTILANTES (svetim iz žičke kartuzije) 
 
Je res Samota tiha? Res molči? 
Soteska sredi strmih je gora, 
kjer sonca ni, ne modrega neba? 
Je potok, ki med gruščem se zgubi? 
 
Dohod je vanje, a – izhoda ni? 
Zaman poleti smeli so duha? 
Zaman utripi topli so srca? 
Pričakovanje, ki mu – smrt grozi? 
 
Samota – pesem sončna je zveneča, 
nemoteno in bujno je življenje 
in potok, ki se  - večnost v njem pretaka. 
 
Samota je – ljubezen in je – sreča, 
ki ji Gospod je sam odvzel trpljenje 
in ki na vsakem nas koraku čaka. 
 
7.10. (M. miss.) 
ROSA SUPER RIVOS 
 
Razcvitam kraj potokov se šumečih 
in  pijem luč in pijem blagoslov: 
nabiram za življenje ga rodov, 
po milosti, resnici hrepenečih. 
 
V pozdravih tisočerih sem zvenečih  
radost ljubezen, upanje sinov 
in svetla pot, rešitev iz mrakov, 
zavetje sem v viharjih jim grozečih. 
 
Potoki časov v meni so obilje 
zajeli sveže, sočna razodetja, 

obogatila strugo sem – življenja! 
 
Odbila vse poskuse sem nasilja, 
pojila rast duhovnega sem cvetja, 
ki v vencih v morje večnosti se vzpenja. 
 
8.10. (S. Georg) 
PER FILIUM 
 
Skrivnosti razodeva božji Sin 
človeški duši, ki se Mu odpre – 
dovoli, a odkrito se ozre 
in vidi žar iz večnosti globin. 
 
Najlepšo vseh odkriva dragotin, 
osvaja si jo, dokler ne umre, 
krepko skušnjavi vsaki se upre 
postati mati mnogih sme družin. 
 
Odrešenik nas vodi, v nas živi, 
vse naše v njem počiva, tke življenje, 
brezmadežna je, čista naša pot. 
 
Pravico ljubi, vsako zlo mrzi, 
ubožcu izkazuje usmiljenje, 
ostane varna v vseh vrtincih zmot. 
 
9.10. (S. Georg) 
UT GRATIA ABUNDANS 
 
Obilni naj darovi milosti 
izlijejo se v vašega duha – 
izlijejo na vse strani sveta, 
ki čaka nove iz nebes luči. 
 
Beseda božja  naj se razglasi 
prekvasi, prerodi naj srca vsa, 
v dejanjih naj približa jim Boga, 
saj božja žetev – vsak dan bolj zori. 
 
Gospodovo je delo – polno slave, 
Njegovi smo – služabniki samo, 
po Njem naš duh -  napore premaguje. 
 
Po Njem smo premostili vse težave, 
kar vidno je, bo kakor dim prešlo: 
nevidno nas in večno priteguje. 



Zdenka Serajnik, Pesmi - soneti 
 

158 

DOM. XVIII. p. PE. (S. Barthold) 
TOLLE LECTUM 
 
Vesel pograbil svoje sem ležišče: 
po dolgih letih – hodijo noge – 
po dolgih letih – veseli srce 
dobrote se, da znova smem – v svetišče! 
 
Tu živo je – usmiljenja žarišče, 
tu milosti izvirajo, kipe, 
ljudje tu bedni – spet obogate, 
življenje novega je izhodišče. 
 
Vesel na odpuščene zrem – dolge, 
zaupanje se novo v duši drami: 
Gospodu – vdanosti prinašam dar. 
 
Z menoj naj Ga slavijo vsi ljudje, 
naj božja čast, razširi se med nami: 
ves svet – svetišče naj Mu bo, oltar! 
 
10.10. (S. Barhol) 
ECCE, RELIQUIMUS 
 
Zapuščajo nezvest nas stvari, 
lepoto njih – trenutek nam ukrade. 
Izginejo naj z njimi naše nade, 
pred smrtjo duša naj vso moč zgubi! 
 
Nasprotno! – Prostovoljno zapusti 
bogastvo, njive, ženo in zaklade, 
najljubše svoje zapusti navade: 
življenje vse – Gospodu izroči! 
 
Zaklade – stokrat večje si nabira, 
ki nas nikoli več ne zapuste, 
nihče nam ne izvije jih z rok. 
 
Sadove večne daje živa vera, 
bogati nje sadovi nam zore: 
izroča, daje se nam – živi Bog! 
 
11.10. (M. miss.) 
QUID FECISTI? 
 
Z bridkostjo, z žalostjo te išče Mati, 
otrok zgubljeni in nezvesti sin – 

Povzročil mnogo si Mi bolečin: 
na svojo si se hotel pot podati. 
 
V ljubezni nisi hotel več ostati, 
zavrgel topel si in cvet spomin, 
zabredel v mrak in blato si nižin – 
s solzami hočem duše ti oprati! 
 
Z bridkostjo, z žalostjo te išče Mati: 
kdaj spet zahrepenel boš po sladkosti 
brezmadežnega Mojega srca? 
 
In kdaj boš nehal sebi sam – lagati, 
da – lastne ti zadosti je modrosti 
in ni ljubezni mar ti – ne Boga?! 
 
12.10. (S. Joan B.) 
CONSOLATUR NOS 
 
Tolaži nas Gospod, krepi, spodbuja, 
ko razne obiskujejo težave, 
slabosti nas obhajajo narave – 
ko nasprotuje nam sovražna struja. 
 
V nas novo upanje, radost obuja, 
bodeče kaže nam podobo slave, 
krivice stavbo vidimo majave, 
ki pot rešitve vsak dan bolj zamuja. 
 
Ni križa Bog naložil nam zaman! 
Njegove z njim pripravlja nam sadove, 
pripravlja z njim nam mnogih – odrešenje. 
 
V veliko čast nam boj je neprestan, 
predramili bodoče smo rodove 
in s svojim  bratov rešili življenje. 
 
13.10. (S. Georg) 
AETERNITATIS GLORIA       
 
Ovenčal si nas s slavo večnosti, 
ko vdihnil si nesmrtnega Duha 
ljudem v trenutek prvi bivanja 
in ravno z njim oživil si stvari. 
 
Ovenčal si nas s slavo večnosti, 
ko udje smo postali Kristusa 
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in krstni vir nas rešil je pekla, 
povrnil delež nam med angeli. 
 
Ovenčal si nas s slavo večnosti, 
ko neutešno si pričakovanje 
položil v srca zemeljskih sinov. 
 
Ovenčal si nas s slavo večnosti, 
deliš resnic nam vzvišenih spoznanje 
dal luč v roke si v danih ti rodov. 
 
14.10. (S. Georg) 
SENIORES OBSECRO 
 
Pastirji Moje črede Me skrbe: 
so li dovolj s svetostjo prepojeni, 
dovolj v ljubezen božjo potopljeni, 
dobička lastnega si ne žele? 
 
So vzročili vdano Mi srce? 
Skrbijo jih sinovi izgubljeni? 
Ne zapustijo v stiski jih nobeni? 
Odpirajo očetovske roke? 
 
Storijo več, kot pomnijo ljudje! 
kot Jaz nekoč bi dali srčno kri, 
da ovce zadnjo trnja bi rešili. 
 
V naporih in v udarcih Mi slede – 
sovražnik jih preganja in mrzi, 
ker božjo so ljubezen mu odkrili! 
 
15.10. (S. Joan B.) 
CELESTIS DOCTRINAE 
 
Nebeška nasičuje nas modrost: 
po svojih svetih vodi nas stezah, 
da bi zgrešili pot, nas ni več strah, 
odkrila nam ljubezni je skrivnost. 
 
Trpljenja nas je res zadela ost, 
a moč se znašla v naših je rokah, 
svetilka, ki prežene mrak na mah, 
prežene razdvojenost in bridkost. 
 
Nebeška nasičuje nas modrost – 
kot olje v dušah nam svetlo gori, 

pripravljena je za Gospoda pot! 
 
Pripravljena sprejema Ga – svetost, 
noben trenutek Ga ne izgubi: 
duhovnik v njem se veseli dobrot. 
 
16.10. (S. Georg) 
TOTO CORDE TRANSIRE 
 
Srce in duša naša in  mišljenje 
zaobrača vse  mikavnosti sveta, 
ne meni za varljivost se zlata, 
svobodna oblikuje si življenje! 
 
Kraljevsko odlikuje jo hotenje, 
z bogastvom obdarjena je  -Duha, 
ki v duši ji nenehna šepeta 
in vedno više vodi hrepenenje. 
 
Objeli smo z veseljem – sveti križ, 
Gospod pripravlja nam ga dan za dnem: 
prelep in drag smo biser v njem našli. 
 
V njem najdeš vse – ničesar ne zgubiš, 
nagrada, dostojanstvo je ljudem, 
in jamstvo je – kraljeve večnosti. 
 
19.10. D. XIX. p. PE: (S. Egidii, Mons 
Juniperi) ADVERSANTIA EXCLUDE 
 
Odvrni vse, Gospod, kar nasprotuje 
življenju duše, jemlje nam – svetost! 
Z lučjo ogrni svojo vso slabost, 
ki pod človeško težo omaguje. 
 
Pogleda naj nam greh ne zamegljuje, 
utone srd in jeza naj – v krotkost, 
sebičnost naj se prerodi v – blagost 
Gospod s pojedino nas pričakuje! 
 
Našel, poklical na stezah sveta 
slabotni je, nevredni, krhki rod – 
povabil nas je k nepopisni sreči. 
 
Kdo ne sprejel vabila bi – z neba?! 
In kdo bi od Boga odvrnil pot? 
Odklonil plašč bi – milosti blesteči? 
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17.10. INVESTIGABILES DIVITIAE 
 
Bogastvo silno in nedoumljivo 
ljubezen božja hrani za ljudi – 
Trpi, ker ljubi nas, in krvavi: 
Srce za nas trepeče božje, živo. 
 
Želi se nam razdati – ljubeznivo, 
prikrito njim, ki jim napuh kali 
pogled otroško vdani in čist oči, 
slepi prišepetavanje jih krivo. 
 
Spozna Ga, komur se je razodel, 
človekov Sin, odprl mu vse širine 
notranjega in božjega življenja. 
 
Spozna Ga, kogar na Srce prižel 
z ljubeznijo je, ki – nikdar ne mine: 
sprejel je toplo žrtev – zadoščenja. 
 
18.10. (S. Georg) 
LAUS IN EVANGELIO 
 
Vesela naj me hvali blagovest, 
ki poznim sem oznanil jo rodovom, 
usmiljenje sem razodel sinovom, 
saj naš Gospod čez vse je dober, zvest. 
 
Vesoljni svet – Njegova je posest, 
stvari oživlja s svojim blagoslovom, 
pošilja vedno  novim ga vekovom 
in z nami je na vseh križiščih cest. 
 
Sporočam sveta, vzvišena dejanja, 
ki sem jih videl sam in doživel 
in priča so – Gospodove moči. 
 
Obilna žetev se pred žanjci sklanja 
in klasje čaka, kdo ga bo – požel. 
Gospod naš sam jih prosi in – želi! 
 
19.10. DEDIC. ECCL. ARCHIEP. (S. Joan B.) 
UT VIDERET EUM 
 
Da grešnik bedni videl bi – Boga, 
navzočnost bi Njegovo doživel, 
zgubljeno bi veselje – spet našel, 

uzrl odprti košček bi – neba. 
 
Pretežka ena žrtev ni bila, 
ogniti se posmehu – ni želel, 
imetje vse razdati je hotel: 
zapiral ni srca za – kos zlata. 
 
Da grešnik bedni videl bi Boga, 
odprto bi zagledal Razodetje, 
iz sebe zgradil je – ves nov oltar. 
 
Daruje se na njem – na kraj sveta, 
daritev mnogim – je spočetje, 
postali v njej so nova, sveta stvar. 
 
20.10. (S. Joan B.) 
ERUDIT PASTOR 
 
Uči ovce usmiljene Pastir. 
Skazuje skrb nam svojo neprestano, 
krotko na pašo vodi nas in vdano: 
nikdar ljubezni ne usahne vir. 
 
Z modrostjo premaguje niz ovir, 
pripravljen pozno je, pripravljen – rano, 
da nagne se nad vsako našo rano 
in zbeganim po grehu vrne – mir! 
 
Uči ovce usmiljeni Pastir: 
dejanje živo – božja je Beseda, 
kdo naj prezre jo in ji – nasprotuje?! 
 
Ko milosti deli, ne šteje – mer! 
Življenje nam rešuje – božja veda, 
z dobroto neizčrpno – posvečuje. 
 
21.10. (S. Georg) 
SUPER FAMILIAM 
 
Veliko, Oče si mu dal družino, 
nešteto imam bratov in sestra. 
čeprav me mnog iz njih še ne pozna, 
oklenil sem se s srčno jih toplino. 
 
Zapustil njih telesno sem bližino, 
da bolj poslušal bi – utrip duha, 
glasove bolje razumel z neba, 
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ki morejo zajeti vso širino. 
 
Kaj naj želim, da bi m dal še več? 
Povrnil si mi, kar sem dal, stotero 
izpolnil vse si moje prošnje, želje. 
 
Moj duh na Tvoji straži je goreč 
navdaja močna me in živa vera, 
v samoti sveti – moje si veselje! 
 
22.10. DE EA: DOM. XIX. p. PE. 
(Assumpta), VOCATI – ELECTI 
 
Poklicani v veliko smo radost, 
nič manj, kot na – kraljevo ženitnino 
nataka svoje bog, duhovno vino, 
Njegove milosti je dar – svetost. 
 
Kateri naj se ne odzove gost?! 
Odkloni kdo ljubezen naj, milino? 
Zavrže dom, izbere si – tujino? 
Sledi naj zmoti, zapusti – modrost? 
 
Izvoli, kralj radosti, nas – luči! 
Iz družine nezveste nas izvoli, 
k za darove Tvoje se ne zmeni. 
 
Tesno v ženitovanjski plašč zavij, 
kar gostov zbranih daleč je okoli, 
v skušnjavi naj ne pademo – nobeni. 
 
23.10. SAB (S. Georg) 
SANCTUS, INNOCENS 
 
Brezmadežen duhovnik, čist in svet, 
kot dobri je Pastir in Učenik, 
postal za naše grehe je srednik, 
iz grešnikov je ločen in izvzet. 
 
Njegovih se oklepamo besed, 
v bridkostih nam – edini je tolažnik, 
če padli smo – usmiljen je sodnik, 
za našo je rešitev – vselej vnet. 
 
Številno zbral krog sebe je družino, 
ki vdana je in – čistega srca, 
lahko in dobro je za njim hoditi. 

 
Gospodovo začutili bližino 
ob njem smo vsi – in budnega duha, 
ki z zgledom nas zahvalil je – ljubiti. 
 
24.10. D.XX. p., PE. (M. miss.) 
DOMINE, DESCENDE 
 
Pohiti in nikar se več ne mudi, 
Gospod – umirajočim na  pomoč! 
Zbeži bolezen, kjer si Ti navzoč: 
usmili se, glej – časi so res hudi. 
 
Zamen se vsak poskus človeški trudi 
in brez uspeha rad odgnal bi noč: 
neznatna, nebogljena naša moč 
se že ob prvem neuspehu zgrudi. 
 
Pohiti in nikar se več ne mudi! 
Ob kalnih rekah našega življenja 
izgnanci! – grenke brišemo solze. 
 
Veselje novo v naših dušah zbudi, 
da v slavo Tvojega se odrešenja 
iskrene hvalnice spet oglase! 
 
24.10. ANGEUS DESCENDEBAT 
 
Vsi čisti in izbrani so duhovi, 
ki pred Gospodom noč in dan stoje 
Ponižno molijo Ga in časte 
in Kralj vse njih besede blagoslovi. 
 
Močno skrbijo zemski jih sinovi, 
ki bolni so, trpijo in ječe 
in prošnjo usmiljenja – žele, 
da jih z nebes dosežejo valovi. 
 
O le dajejo Boga, bi na oltar 
se je ponižal našega trpljenja: 
Njegovo nam prinašajo – zdravilo! 
 
Prinašajo nam svet – Gospodov dar, 
ki je začetek in pogoj življenja: 
pekočih je človeški ran – hladilo. 
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25.10. (Assumpta) 
QUASI TRISTES 
 
Ljudem se zdi samo, da žalostni 
so, težki dnevi našega življenja, 
da nas preveč zadelo je trpljenja 
in da Gospod nas skuša čez moči. 
 
Prikrili so jim viri radosti, 
ki spremlja nas in ki nikakor ne jenja, 
kot svetlo se nebo nad nami vzpenja, 
zlato v plamenih – lepše zažari! 
 
Močnejša milost Svetega Duha 
je v dušah naših kakor moč vezi, 
ki so roke, noge nam uklenile. 
 
Močnejša je ljubezen do Boga 
kot ves posmeh, udarci od ljudi 
po njih so duše večnost osvojile! 
 
26.10. DE EA: D. XX. p. PE (S. Georg) 
IN HYMNIS ET CANTICIS 
 
Če je težak in bolj zahteven čas, 
vznemirjajo skrbi nas in težave, 
slabost ogroža naše nas narave, 
da v strahu božji iščemo obraz. 
 
Povsod je z nami in skrbi za nas, 
oživljajo Njegove nas postave, 
saj zlahka Bog premaga vse daljave. 
Zbežala smrt je na – Njegov ukaz. 
 
Njegova volja – isti čas dejanja 
je čudežno in nepričakovano 
in za umirajoči svet – rešitev! 
 
Zato je – topla hvalnica spoznanje, 
češčenje vdano in nikdar končano! 
življenje vse – je pesem in molitev. 
 
27.10. DE EA: D.XX. p. PE (S. Georg) 
NOLITE INEBRIARI 
 
Slabo je, če nas – vino opoji, 
premaga nam razsodnega duha, 

pravilni zmede nam utrip srca: 
nevarnost smrti nam tokrat grozi. 
 
Tako je, če povesimo oči, 
med sabo več ne vidimo Boga 
in ne zaupamo močem neba 
in v vzdihovanju duša nam medli. 
 
Gospod, utrdi vero! Vrni up, 
ki a pogumno – Tebi bo izročil, 
navzočnost Tvojo bo takoj uzrl. 
 
Strahu odvrni, malodušja strup, 
ki iz kraljestva svojega izločil 
si ga na vek – da človek ne bi umrl! 
 
28.10. (Assumpta) 
PROFICIENDO CELEBRARE 
 
Kako primerno naj vas svet slavi, 
apostoli in sveti učeniki? 
tam Bog je hotel, da ste Mu glasniki, 
in z vami je ostal do konca dni. 
 
Ljubezen zvesto ste izpričali: 
sodnikom sami ste prav v tem – sodniki! 
Usmiljenja ste božjega sredniki – 
kako otroke – Oče naj mrzi?! 
 
Ljubezen ste sejali! In pognala 
iz vaše je krvi – stoterno rast: 
Največjo čast ste s tem pridobili. 
 
Vso večnost napolnjuje vaša hvala, 
po vas postali smo – ljubezni last: 
v Očetu smo se, sinu – prerodili. 
 
29.10. DED. ECCL. (S. Joan B.) 
VIDI SPONSAM ORNATAM 
 
Nevesto vidim božjo, okrašeno, 
obdano s silnim žarom in sijajem, 
obdano z vedno novim naraščajem, 
izbrano in na vek blagoslovljeno. 
 
Nevesto – vsem izgnancem zaželeno, 
ki jokajo, vzdihujejo pod mlajem, 
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življenje jim poteka pod – vprašajem 
ozirajo se v Mesto razsvetljeno. 
Nevesto – ki je Jagnjetova Kri 
oprala madežev je, posvetila 
v Telo je eno samo povezala. 
 
Nevesto – ki nam vse solze, z oči 
obriše, srca bo razveselila 
in, kar iskali smo, bogato dala! 
 
30.10. S. MAR. i. SAB (S. Georg) 
BEATA PORTAVERUNT 
 
Kje še srečnejše najdemo telo? 
katere še objelo je srce, 
katere še nosile so roke 
Gospoda, ki ustvaril je – nebo? 
 
Katero še poslušalo ženo, 
besede, ki otroku govore, 
ga varujejo, vodijo, uče – 
Najvišjega kdaj vdano je uho? 
 
O, Mati – ki Gospod te je izbral, 
o, Mati – ki Gospod Ti je sledil: 
kdaj bomo ti sledili – tudi mi? 
 
Kdaj glad po sreči nas bo spet prignal, 
da sin zgubljen se Ti bo izročil, 
poslušal, kaj mu – Mati govori? 
 
31.10. CHR. REGIS: (Grajska vas) 
PER IPSUM – IN IPSO 
 
Po Tebi, Kralj vesoljstva in vekov, 
ki sonce Ti na nebu plameni 
in ki pšenično zrno Ti kali 
in ki si s samovoljo zgradil snov. 
 
Naj glas se opogumi negotov, 
naj hvalo poje, slavo Ti vse dni, 
ves v Tebi korenini  in brsti 
in mnogo v Tebi obrodi sadov! 
 
Bogastvo tvoje naj zakladnice 
vse grehe naše, krivdo poravna 
in Tvojih zakonov nam vrne mir. 

Jetnikom – naj svoboda se odpre, 
naš duh Resnico Tvojo naj prizna, 
z uporom več ne stavi ji ovir. 
 
31.10. CHRISTI REGIS II. 
TU ES REX? 
 
Si – Kralj – resnično še Vladar sveta? 
Te nismo že do kraja pozabili? 
In Tvojih potov – čisto zapustili? 
Še tli plamenček kje na dnu srca? 
 
Smo še Luči otroci in neba? 
O, če smo tudi se v zemljo zarili, 
oblast, besedo – sebi prisvojili: 
o Bogu govori celo – tema! 
 
Si – Kralj – resnično še Vladar sveta? 
In naši udje še imajo – Glavo, 
ki povezuje jih, oživlja – vodi? 
 
Kdaj brodolomec sredi bo gorja 
pogledal, kje naj smer ubere pravo, 
da laž na smrt nas lastna ne obsodi! 
 
DOM. XXI. p. PE. (Grajsla vas) 
ARMATURA DEI 
 
Orožje rabimo učinkovito: 
sovražnik naš je zvit in je – močan, 
ogroža, zalezuje dan na dan 
nas zdaj naravnost – zopet zdaj prikrito. 
 
Sovraštvo hoče v nas razvneti zvito 
in naskakuje duh, ki Bogu vdan, 
ne straši se preganjanja in ran 
pomoč uživa krepko in očito! 
 
Z ljubeznijo – sovraštvo premaguje 
in zmote z neomajno, živo vero 
usodno zlobe moč z lučjo – pravice. 
 
Odpušča bratu in ga posvečuje, 
usmiljenje zajema – z božjo mero: 
v nevarnostih nas brani ščit – resnice! 

(St. Etienne ob 7h, S. Christofori 
Grajska vas ob 10h) 
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NOVEMBER 
 
Oko prebiti hoče naše – mrak 
teži sovražna, gosta nas zavesa, 
vznemirja nas umiranje telesa, 
ki ga doživlja in občuti vsak. 
 
Le v negotovost tipa naš korak, 
uspeh neznaten našega očesa 
duha nam omejuje in pretresa 
in vendar biti hočemo – junak! 
 
Od smrti je glasnejši klic Življenja. 
Na vejah, ki so suhi list zgubile, 
pripravljeno je brstje za – pomlad. 
 
V globinah, v mraku – nova rast začenja 
iz golih gred stotero bodo vzklile 
pšenične bilke, sad rodile! 
 
1.11. PROPITIATIONIS ABUNDANTIAM 
 
Kaj bolj naj, kot usmiljenja, želimo? 
Popotniki, berači  in – jetniki, 
ki v bedi životarimo veliki 
v težavah, razočaranjih – medlimo. 
 
Kje naj drugod si žejo ugasimo, 
kot pri studencih, ki nam jih svetniki 
zajamejo, dobrotljivi sredniki 
ob bratstvu njihovem se poživimo. 
 
Trpeli, potovali kakor mi 
so skoz viharne in meglene dneve, 
premagovali z žarom jih – srca! 
 
V duhu zajeli svit so – večnosti, 
v zaklade spremenili svoje – reve: 
sadovi zlati našega sveta. 
 
2.11. (S. Barhold) 
ABSORPTA EST MORS 
 
Uničena, premagana je – smrt! 
Življenje naše – konca ne pozna 
po volji traja živega Boga – 
nesmrtnost naša – božji je načrt. 

 
Kaj smo na večnosti vsejali vrt? 
Ne marsikaj, kar vredno ni – neba? 
In z laskanjem služili vabam – zla? 
Ni naš obraz – s pregrehami zastrt? 
 
V globoki naši razdvojenosti 
med tem, kar smo – in morali bi biti, 
glasno, v solzah – usmiljenja želimo. 
 
Naj Kruh ljubezni božje poživi 
lik naših duš – skaženi, kamniti, 
da vanj se dobri, sveti prerodimo! 
 
3.11. (S. Georg) 
PRO VESTRA CONSOLATIONE 
 
Tolaži Oče žalostne otroke, 
ki v stiskah in nemiru trepetamo, 
priznanja in ljubezni ne poznamo, 
slabotne nam, uklenjene so roke. 
 
Trpljenje reže rane nam globoke 
in križ težak nam upogiba ramo. 
Srce je v najbritkejših urah – samo: 
suh list na sredi reke je široke. 
 
Tolaži Oče žalostne otroke: 
poslal je Sina, da za nas trpi. 
Poslal Edinca, da za nas – umre! 
 
Objele so nas prebodene roke 
in dvigajo nas tja, kjer angeli  
nas venčajo, se z nami vesele. 
 
3.11. (S. Joan B.) 
ALIA QUINQUE 
 
Petero drugih sem darov pridobil – 
Kako bi zanemaril, kar si dal, 
moj bog, mi sam? Veljavo sem spoznal  
vseh sredstev, ki si mi jih bil posodil. 
 
Po tvojih sem merili vselej sodil: 
kar delal sem, zato bilo je – prav! 
Družino sem kot oče varoval, 
po Tvojem sem usmiljenju jo vodil. 
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Usmiljenje sem Tvoje skazoval, 
nenehno sem delil ga, oberoč – 
delil ga tistim, ki so – gladovali. 
 
Zgubljene sem sinove poiskal, 
z njih duš sem težko breme snel, obroč, 
ki so pod njim v solzah omagovali. 
 
5.11. F. VI. (M. miss.) 
MERCES MULTA 
 
Obilno, bratje, naše je plačilo – 
Velikega smo vredni blagrovanja, 
saj božjega deležni smo priznanja, 
velikodušno daje nam darilo. 
 
Trpljenje naše se je izgubilo, 
iz kratkega smo v svetu vstali spanja 
v nesmrtno slavo, ki nam jo oznanja 
Najvišjega presveto izročilo. 
 
Obilno, bratje, naše je plačilo: 
Gospod po nas – še drugim ga deli, 
ozdravlja bolne, žalostne tolaži. 
 
Plačilo – ki nikdar ne bo minilo, 
iz Glave lije v ude, jih krepi – 
ustvarja mir in vsa nasprotja blaži. 
 
6.11. SAB. – DE S. MAR. (S. Georg) 
ANTE SAECULA 
 
Še preden so začeli se vekovi 
in preden prvič je zadihal svet 
in ni noben še človek bol spočet, 
ločili iz teme se niso dnovi. 
 
Obilni so na Meni blagoslovi 
počivali, poganjal sem cvet, 
telo sem dala- prvemu Besed, 
ki v njem se vsi prerajajo. 
 
Še preden so začeli se vekovi, 
Najvišjega prijetna sem očem 
čakala, da izpolnim Mu ukaz. 
 

Zato so blagoslovljeni rodovi, 
ki Mojim se zaupajo potem 
in Moj in Sinov iščejo obraz! 
 
9.11. D.XXII. p. PE – GRAT. ACT. (S. 
Etiienne) REDDITE DEO 
 
Gospodu dajmo – vse, kar je Njegovo! 
Veselega, otroškega srca, 
pripravljenega, voljnega duha 
hvaležnost Mu darujmo vedno novo. 
 
Zaupanje, ljubezen za osnovo 
postavili življenja smo vsega – 
Začetek – Konec svoj napravili: Boga, 
v Njem dovršili našo smo obnovo. 
 
Kar tihega je v naši duši tlelo, 
prosilo je goreče, brez besed: 
sprejel, uslišal, spolnil je Gospod! 
V obilju božjem je samo uspelo, 
da grešnik bil je, siromak sprejet, 
dosegel z odpuščanjem – vir dobrot. 
 
8.11. DE EA: XXII – p. PE. (S. Georg) 
LICET AN NON? 
 
Se li spodobi – ni li neprimerno 
in moglo bi vznevoljiti Boga, 
če spolnili zahteve bi sveta, 
kar vidi jih srce krog sebe verno? 
 
Je prav, če se v drhtenje neizmerno 
zamisli ustvarjalna moč moža, 
sadove pridobiva – in jih da 
v naročje bratom, ki trpe stoterno? 
 
Spodobi se in je zares pravično, 
da srčna in duhovna se radost 
nad božjimi darovi – spet razdaja! 
 
Podobo s tem otroštva le odlično 
lahko pokaže, božji vso modrost, 
pravico do nadaljnjih si darov osvaja. 
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9.11. DED.ECCL. (S. Joan B.) 
CUSTODI VOLUNTATEM 
 
Ohrani voljo našo, Bog, ohrani! 
In ne dovoli, da bi kdaj zamrla, 
ko so nebesa sama se odprla, 
svetovi so odkrili se neznani. 
 
Iskali, čakali smo v neprestani 
gorečnosti, ki končno je uzrla 
Njega, ki upanje je Nanj oprla: 
obraz uzrla, z angeli obdani. 
 
kako bi mogla duša pozabiti 
darilo, ki nam ga Gospod poklanja, 
ko vedno znova stopa pod naš krov?! 
 
Naj še pomišlja, vsa se posvetiti 
Najvišjemu, katerega oznanja 
in ki otrokom daje blagoslov?! 
 
10.11. (M. miss.) 
COTIDIE PROFICISCENDI 
 
Napredoval bi rad od dne do dne, 
od dne do dne se dvigal nad zemljo, 
od dne do dne preziral bolj zlato: 
modrosti več naj usta govore! 
 
Plameni moje naj luči blešče, 
Gospodu, Kralju naj na pot sijo, 
odprta vrata Ga sprejemajo: 
zaman naj Mu ne trkajo roke. 
 
Kako naj plamen bi ostal enak? 
Če ne bi rasel – svet in poln modrosti, 
bi žalostno ugašal in pojemal. 
 
Na lepem bi ga vase vsrkal – mrak, 
zamrl bi ves nekdanji svit kreposti: 
in kdo potem naj brate bi razvnemal? 
 
11.11. (S. Georg) 
ERIT LUCIDUM 
 
Svetilka močna – naše je oko. 
Položil vanjo je Gospod svoj žar, 

podelil blagoslov nam svoj in dar, 
da razsvetljujemo lahko zemljo. 
 
Priliva olja vselej nam – zvesto, 
saj milost nas ne zapusti nikdar, 
noben je v nas ne pogasi vihar, 
z mogočno ščiti plamen – Bog roko! 
 
Kako svetilka skrita naj ostane? 
Daljave in vekove premosti, 
iskana vedno je in zaželena. 
 
Toplote daje nam, duhovne hrane 
in vedra kaže prave nam poti: 
ne zadrži zavesa je meglena – 
 
12.11. (S. Georg) 
FORMA FACTI 
 
Življenje naše – zgled je celi čredi, 
ki ljubi nas, zaupa nam, sledi, 
miru, edinosti čez vse želi, 
prepušča vdano naši se besedi. 
 
Stojimo neločljivo v njeni sredi, 
stotero v nas obrača se oči, 
usod na tisoče krog nas brsti 
in rast jim naši kažejo pogledi. 
 
Sledijo nam, ker vidijo – ljubezen, 
katero Dobri je prižgal Pastir 
in jo na veke hrani, posvečuje. 
 
Zaman sovražnik prizadeva jezen 
se dan na dan, da bi porušil – mir: 
edinost bolj in bolj se – utrjuje! 
 
13.11. (S. Joan B.) 
CIBAVIT ILLUM 
 
Hranila, Bog, me Tvoja je sladkost – 
Vse dni sem jo iskal in jo želel – 
Pri prvem si koraku me razvnel, 
zaslutiti sem Tvojo smel  modrost. 
 
Odkril kraljestva božjega skrivnost 
v dobroti si k sebi me povel: 
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Otrok pred Tabo sem ostati smel, 
premagal vso otroško sem slabost! 
 
Porabil dobro sem, izpolnil čas: 
noben ni dan mi izzvenel zaman, 
v ljubezni Tvoji rasel sem, zorel – 
 
Ostal brez madeža je moj obraz, 
zapovedmi je Tvojim duh bil vdan: 
le Tebi ves je čist cvetel, dehtel! 
 
14.11. D. XXIII.p. PE (M. miss.) 
SALVA ERO 
 
Ozdravljena bo duša zaživela, 
stopila v nov, vesel bo, srečen čas – 
Gospod nad nas je sklonil svoj obraz 
in čudovito razodel je dela – 
 
Čeprav bi usta naša onemela 
in smrt bi nas požela kakor klas: 
nas božji dvigne, prebudi ukaz 
in lica vela bodo – zacvetela! 
 
Bolezni težke, smrti grenke – ni! 
Gospod samo nas išče, pričakuje,  
nesmrtnost darovati nam želi. 
 
Če greh in naša Mu slabost kljubuje 
in nagovarja, toži in se žalosti: 
z dobroto Bog, močjo jo premaguje. 
 
14.11. PRO OVIBUS   
 
Ne iščem sebe – iščem le ovce, 
ki so zgubljene zapustile stan: 
da najden jih, se trudim dan na dan 
in lastne me težave – ne skrbe. 
 
Delijo kruha moje jim roke, 
očetovsko do njih se sklanjam ran: 
o, da bi moj napor ne bil zaman, 
molitve prošnje, pred božji stol kipe. 
 
Spoznal – Očeta sem in dar Njegov: 
ljubezen božja je tako velika, 
da mora zmagati in kraljevati! 

 
Zakaj zavračal božji blagoslov 
bi le za hip, saj moja je – odlika: 
kako pomišljal bi – življenje dati?! 
 
15.11. (Assumpta) 
SIC LUCEAT 
 
Prižgana luč je in svetlo gori, 
oznanja Njemu čast, ki je prižgal 
z modrostjo je in ji veljavo dal, 
da vodi in vodila bo ljudi. 
 
H Gospodu pritegnila je oči, 
njen svit je izgubljene poiskal, 
resnico razodel jim, okrepčal 
za vse jih dolge je življenja dni. 
 
Kako naj bi se skrila, zatonila? 
V višine dvignila se je, daljine: 
nebesa sama skoznjo nam žarijo. 
 
V pramene svoje duše je zavila, 
da božje pritegnila jih bližine: 
besedam njenim radostno sledijo. 
 
(S. Georg)  
MANSIONEM PRAEPARASTI 
 
Iskal si, Bog, primerno bivališče –  
iskal v deviških dušah desetero 
iskal  njih trdno si in živo vero, 
ki Tvoje naj krasila bi svetišče – 
 
Pri polovici našel pogorišče 
si hladno, zanemarjeno čez mero: 
svetilk ugasnilo je že – petero – 
zaman si roka grešna – olja išče – 
 
Ostale so v ljubezni Ti sijale, 
ki dobra, modra je bila in – zvesta: 
zajemajo iz Tebe neprestano. 
 
S Teboj so vedno združene ostale, 
uspavala jih ni široka cesta, 
ki vodi v greh, zadaja smrtno rano. 
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17.11. (S. Georg) 
OMNIA EVENIENT 
 
Prosilo mnogo naše je srce – 
Prosilo je v zaupni, trdni veri, 
da neizčrpni so ljubezni viri, 
živeti ni mogoče nam brez nje. 
 
In vedno nove dvigajo želje 
h Gospodu se – kdo naj jih vse izmeri? 
Edino Bog se nam ne izneveri, 
Izpolni, kar ga prosimo ljudje. 
 
Besede tihe, neizgovorjene, 
ki jokale v globinah so duha: 
v Gospodu silna so dejanja, čuda – 
 
Pri Njem – brezplodne ni želje nobene, 
gora premakne težo, moč morja: 
nobenega za to ne rabi – truda! 
 
18.11. (Annunt.) 
QUOD PERIERAT 
 
Kar v grehih je zabredlo in zašlo, 
v človeške se zapletlo je slabosti 
in po stezah je tavalo bridkosti: 
odprto je ugledalo nebo! 
 
Dobrotno je ugledalo roko, 
ki polna se sklonila je modrosti, 
da Greh nam v božji odpusti sladkosti 
in s svojo spet nas posveti lučjo. 
 
Poklicala zgubljence v zavetišče 
izbrano, sveto je, blagoslovljeno: 
sprejela njihov je preskromni dar. 
 
Navzočnost božja dom je naš v svetišče 
hotela spremeniti dragoceno, 
zgraditi v dušah naših si – oltar. 
 
19.11. (Georg) 
VENDIT OMNIA 
 
Prodam z veseljem, dam in zapustim, 
kar svetu zdi se vredno hrepenenja – 

Zgubi veljava se zlata in jenja: 
naj trudim se za senco in trpim? 
 
Vse več in mnogo boljšega želim: 
bogastvo iščem, ki šele začenja 
v nestalnih dnevih našega življenja, 
in vse storim, da si ga pridobim. 
 
Ljubezni biser sem odkrila drag 
in vsak dan znova v bratih ga srečujem, 
Gospod med njimi – mano je navzoč. 
 
Krog sebe ves sem odgrnila mrak, 
po drugih – sebe samo osrečujem: 
saj neizčrpna božja je pomoč! 
 
20.11. (S. Joan B.) 
CAELITUS VOCARE 
 
Nebo nas kliče v bratih, ki trpijo – 
Svoboda naša – sužnost bi bila, 
če ne odprla svojega srca 
jetnikom bi, ki še v vezeh medlijo. 
 
Nebo nas kliče – v njih, ki nas – črtijo 
in gluhi za navdihe so Boga, 
ni mar jim milost Svetega duha: 
ljubezni tudi oni si želijo – 
 
Nebo nas kliče – kaj nam bo zlato 
bogate njive, sestre in žene: 
kar naše ni, lahko se – zapusti! 
 
Nebo nas kliče – sodimo zemljo, 
dele pravico naše ji roke 
in srečo naše sejejo dlani. 
 
21.11. D.XXIV.  ULT. p. PE. (S. Etienne) 
NON CESSAMUS 
 
Kako naj nehali bi kdaj – moliti?! 
Kako naj prošnja kdaj bi onemela, 
da dokončal Gospod bi naša dela, 
da hotel bi nas z njimi posvetiti? 
 
Kako naj nehali bi kdaj moliti, 
da bi Beseda v nas ne ovenela, 
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ko se izgublja čas – vse dalj brstela, 
po nas se v polnost mogla spremeniti? 
Kako naj nehali bi kdaj moliti, 
da v znamenje bi večnega sodnika 
upirali trenutek vsak oči? 
 
Kako naj nehali bi kdaj moliti, 
da bi zaupanje v Odrešenika 
razsvetljevalo naše kratke dni? 
 
21.11. IN TEMPLO PRAESENTARI 
 
Kar sveto je – v svetišču naj prebiva! 
Kar plamen čist je, naj svetlo gori – 
Kar božje je – Gospodu naj živi, 
temo naj sveti ogenj použiva. 
 
Daruje misel se izbrana, živa, 
daruje se za vse življenja dni. 
Ničesar zase si ne pridrži, 
razdaja večno se, vsem ljubezniva. 
 
Bogastvo čuti svojo lastno težo: 
kot polna čaša zliva se v dlani, 
ki prazne za napojem živim zro. 
 
Z usmiljenja se roso vedno svežo 
usahla duša grešnikov poji, 
da zazorela v zrnja bi zlato. 
 
22.11. (Assumpta) 
OBVIAM SPONSO 
 
Ljubezen Tvojo zgodaj sem spoznala, 
pritegnil v svoje -  moje si srce – 
Zaman so vsi poskušali ljudje, 
da kdaj Tvoj glasni klic bi – zamolčala! 
 
Sovraštva ogenj sem premagovala, 
prihajala sem bliže z dne do dne 
veselju, ki ga angeli žele: 
brez madeža mi duša je ostala. 
 
Udarce smrtne  mogla spremeniti 
sem v pesem novo – božjega življenja: 
v pesem, ki nikdar ne izzveni! 
 

Vse čiste duše mogla sem združiti 
okrog gospoda v hvalnico – vstajenja, 
ki ga pripravlja njim, ki so – zvesti. 
 
23.11. (S. Georg) 
VIDI AGNUM 
 
Zagledal Jagnje sem usmiljeno: 
na vrhu sem zagledal Ga sveta – 
Odprlo vir nebeških je voda, 
da žejno napojile bi zemljo. 
 
Z božansko nas rešilo je močjo: 
izgnanci bedni sredi smo gorja, 
na dno vtopljeni krutega morja – 
edino Jagnje nam odpre nebo! 
 
Proseče vse je slišalo glasove, 
trpljenje naše – sebi naložilo, 
z nesmrtnostjo pregnalo našo – smrt! 
 
Na paše sočne vodi, večno nove, 
izbrano ljudstvo, ki Mu je sledilo, 
ljubezni osvojilo je načrt. 
 
24.11. (S. Georg) 
CRUCIS AMATOREM 
 
Vzljubili križ smo – naša je: modrost – 
Ko vse zavije v gosto se temo, 
in išče nam oko, kam naj gremo, 
odgrne križ poslednjo nam skrivnost. 
 
Vzljubili Križ smo – naša je: sladkost – 
ko razočarani smo nad zemljo 
spoznali, da  - vse lepše je nebo, 
edino križ gredi nam k Bogu – most – 
 
Vzljubili Križ smo – v njem se vsa slabost 
očisti – sol je duš učinkovita: 
ohrani nas pred vso gnilobo greha. 
 
Vzljubili Križ smo – naša je: radost: 
ljubezen neizčrpna, vsem odkrita – 
v vseh naših zemskih križih je uteha! 
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25.11. (S. Georg) 
AD MONTEM PERVENIRE 
 
Na goro priti hočemo visoko, 
na goro, ki se dviga do neba, 
in bivališče živo je Boga – 
v pomoč podaja nam mogočno roko. 
 
Razliko premostili smo globoko, 
premagali smo z žarom jo Duha, 
ki Svet in čist nam v dušah plapola 
in nad zemljo razliva se široko. 
 
Nasprotovanja zlobnega ni strah  
deviške misli, ki je začutila, 
da je Gospod nikdar ne zapusti. 
 
Ne stiska plašna v ozkih se mejah: 
svobodno razprostira svoja krila, 
kraljestvo osvojila je – luči! 
 
26.11. (S. Georg) 
SAECULI VANITATEM 
 
Stvari nas neprestano varajo: 
zbledi njih lepo lice, se zgubi, 
najslajše najprej izgubimo dni, 
ostanemo le z dušo – žalostno. 
 
V samoti razbistri se nam oko: 
upre se tja, kjer več izgube ni, 
v objem se vrže morju milosti, 
podal Gospod nam svojo je roko! 
 
Kar smo najbližji, neposreden hip, 
je že preteklost – mrtvo je morje: 
kar smo vsejali, v večnost nam brsti. 
 
Seštel je Večni sleherni utrip, 
ki darovalo Mu ga je srce, 
v zakladnici Njegovi si množi! 
 
27.11. DE S. MAR. i. JAB. (S. Joan B.) 
ANTE SAECULA 
 
Začeli novi bodo se vekovi 
in novo se začelo bo življenje: 

končano dolgo, težko bo trpljenje 
in srečo bodo našli vsi sinovi. 
 
Zaman so mnogi čakali rodovi, 
zaman vse njih bilo je hrepenenje, 
zaman je njih poskušalo hotenje, 
da zlati zazorijo jim sadovi. 
 
Gospa samo, od vekomaj izbrana, 
nosilka je Življenja, prerojenja, 
po Njej samo se nov začenja čas! 
 
Od vseh vekov zato je blagrovana, 
deležna najtoplejšega češčenja, 
otroci vsi Njen iščemo obraz. 
 
28.11. I. ADV. (S. Etienne) 
AVE GRATIA PLENA 
 
Le k tebi, Bog moj, dušo povzdigujem – 
s sveta jo dvigam, ki mineva, gine, 
drobi se, pada v krhke razvaline – 
Z zvezdami, ki ugašajo – žalujem. 
 
Življenje novo – kot Mladika snujem 
poganjam v Tebi, Bog moj, korenine: 
odložil spanje, dela sem temine, 
naj v Tebi se Gospod moj posvečujem! 
 
Oči sem dvignil, Znamenje spoznal 
Odrešenika, ki med nas prihaja: 
molitev utelešena – Device – 
 
Oči sem dvignil – rad bi brate zbral, 
poživil v njih srce, ki že – zastaja: 
ne bo osramočeno moje lice! 
 
29.11. DE EA: (M. miss.) 
EXCITA POTENTIAM 
 
Mogočnost, ki nikoli ne počiva 
in ki nobenih ne pozna meja, 
postavila je temelje sveta 
in svet kot žar ognjen spet použiva. 
 
Obraz naj Tvoj se dalje nam ne skriva, 
Prebudi se, pokaži vrh neba, 
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usmili – grehov, našega gorja – 
obišči spet nas – milost ljubezniva! 
 
Na naše se zaupanje ozri, 
ki sredi bedne se minljivosti 
nenehno dviga, neomajno k Tebi. 
 
Čim bolj slabotnost lastna na tež, 
rastoče opustošenje – skrbi: 
Odrešenik tem bolj se bliža, vztrajno. 
 
30. 11. (S. Joan B.) 
QUOMODO CREDENT 
 
Kako zbudi naj v nas se močna vera, 
kako srce Gospodu naj sledi, 
kako naj čoln in ribe zapusti, 
če živega nihče ne da nam Vira? 
 
Kako nas utesnjuje ozka mera, 
ki vlada med povprečnimi ljudmi: 
sprejeti križ – pomišlja se, boji 
in zmago lastno s tem najbolj ovira! 
 
Kdaj v nas prevladala bo moč – duha 
in lastne bo okove preskočila, 
sproščena se izlila v širni svet? 
 
Kdaj bratom oznanila bo – Boga 
in nje in sebe v Bogu prenovila 
s kipečim tokom in z močjo – besed?! 
 
DECEMBER 
 
Kako globoko je – pričakovanje 
in silno je po sreči hrepenenje – 
nemirno naše išče je življenje 
in zoprno nam bolj in bolj je  - spanje – 
 
V globinah drami novo se spoznanje: 
Kdaj bo prelilo v močno se  - hotenje? 
Življenjski sok zgostilo bo – v brstenje, 
jemanje spremenilo bo – v dajanje? 
 
Spoznali smo, da svet je – lep, bogat 
in le stegniti treba je dlani, 
zajemati in piti – milosti! 

 
Pripravljen je za vsakogar – zaklad: 
skoz mrak, solze in znoj se naš blešči – 
Gospod želi, da spet se – v nas rodi – 
 
1.12. DE EA: D.I.ADV: (S. Georg) 
NOX PRAECESSIT 
 
Prešla je noč že dober del poti, 
izgublja zdaj kraljestvo se teme: 
izza gora se prvi žarek pne 
in drami nas, iz spanja nas budi. 
 
Odprli kramežljave smo oči, 
težko čakali novega smo dne, 
čakalo bogastva je srce, 
da vreden sad Gospodu obrodi. 
 
Zaupanja nas svetla luč preplavlja, 
spregovorila večna je Beseda, 
o milosti nam božji govori. 
 
v deviški časti padli rod prenavlja, 
prijetna Mu je znova naša sreda: 
Gospod želi si priti – med ljudi! 
 
2.12. F. V. (S. Joan B.) 
ABSCONDITO IN AGRO 
 
V globokih brazdah zakopan zaklad 
svetal je, velik, silno dragocen – 
prijeten čistim dobrim je očem 
in, kdor ga osvoji, bo v vek bogat. 
 
In, kdor ga osvoji, ostal bo – mlad! 
Ne škoduje mu več vihar noben, 
upre se zmagovito vsem močem, 
deviški – bo rodil obilen sad. 
 
Kar je minljivo – zlahka zapusti, 
ne radost ne trpljenje ga ne gane, 
Neskončni, večni – v duši mu živi. 
 
Nesmrtne je deležen, božje Mane, 
Gospodovih ga vrelcev vir poji, 
zato lahko – Gospodu zvest ostane. 
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3.12. F. VI. (S. Caecileae) 
IN MUNDUM UNIVERSUM 
 
Predrami se, prisluhne naj ves svet 
in sprejme vest veselo odrešenja: 
življenje novo se povsod začenja 
in rod najmanjši ni pri tem izvzet. 
 
Najlepši naj prisluhne vseh besed: 
Besedi božji, klicu prerojenja, 
ljubezni neizmerne, odpuščenja, 
ki lačnim je prineslo – božjo JED! 
 
Kdo toplo naj usmiljenje zavrača, 
velikih kdo bi – žrtev ne sprejel, 
kako naj človek – Bogu nasprotuje?! 
 
K Očetu sin se izgubljeni vrača, 
ki v dragi dom sprejema ga vesel, 
od vseh zakladov svojih mu – daruje – 
 
4.12. (S. Caeciliae) 
VOS ESTIS LUX 
 
Naj luč bom Tvoja – Tebe naj odsevam – 
Prižgal si me – napolnil me s seboj: 
plamenček  majhen, le odsvit sem Tvoj 
ob Tvoji se ljubezni – sam ogrevam. 
 
Beseda večna – Tebe naj prepevam, 
živiš mi v duši, vedno si z menoj, 
zapovedi spolnjujem – le s Teboj, 
z veseljem – vest veselo razodevam. 
 
O Sonce – v meni brate razsvetljuj, 
ohranjaj jih – ubrani vsega zla, 
ostanejo naj zdrava, čista – sol. 
 
V njih dušah – vedno znova me srečuj, 
da vse širine Svetega Duha  
nenehna rast postanejo sinov! 
 
5.12. D.II.ADV. (S. Barhol) 
AD NOSTRAM DOCTRINAM 
 
Beseda – je življenje, je radost! 
Poklicala je k Sebi vse rodove, 

zgubljene, sprte zbrala je sinove, 
in vsako je ozdravila bridkost. 
 
Še slepim odgrnila je skrivnost 
in gluhi njene slišijo glasove, 
hitijo hromi – prožno na domove, 
Gospodu v srcih – živ gradimo most. 
 
Spoznali smo in jasno razumeli, 
da drug ne more biti prav nihče, 
ki hrepeneli so po Njem vekovi. 
 
Besedo živo v dušah smo sprejeli, 
Glasniku v nas se vsaka pot odpre: 
Gospod naš – vsako ljudstvo blagoslovi! 
 
6.12. (S. Georg) 
HOSTIAM LAUDIS 
 
Darujemo Ti, Bog, prisrčno hvalo, 
ker – Dober si, usmiljen,  ljubeznivi 
saj vso si našo revščino pokril 
in še darov nebeških je ostalo. 
 
Kar dali smo sami – zelo je: malo 
in človek je pred tabo – vedno kriv. 
Če kdaj imetje vse bi razdelil, 
za dolg bi nikdar ne zadostovalo. 
 
Mladost si sveža – zbudil si mladost, 
ki Tvoji se svetosti približuje 
in ni ji brodolom več mar noben. 
 
Radost prinašaš -  in deliš: svetost, 
ki deseterno nam darov vračuje, 
kar smo bili jih dali na oltar. 
 
7.12. (S. Georg) 
TU VERO VIGILA 
 
Svetilka budna mojega duha 
gorela v Tvojo čast je pri ljudeh 
kar v mojih skromnih je bilo močeh 
zahtevala zapoved je srca. 
 
Zabredlim je sledila v dol solza 
prižgala spet jim – upanje v očeh – 
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jetnikov se usmilila vezeh, 
in spet jim pokazala je – Boga! 
 
Bedel sem. In oznanjal sem – resnico: 
katerega nasprotja bi se bal?! 
temi sem – luči pravo dal ime. 
 
Nenehno trudil sem se za – pravico, 
sovraštva, razprtije izravnal: 
v zvestobi, hvali duše Ti zvene. 
 
8.12. (S. Joan B.) 
TOTA PULCHRA ES 
 
Zatrepetal pred Tvojo sem – lepoto, 
zasenčil – ves ubog! – sem si oči: 
Tvoj plašč kot v soncu sveži sneg žari 
začutil v živo svojo sem – goloto. 
 
Zatrepetal pred Tvojo sem – dobroto: 
stopiti ne bojiš se med ljudi, 
vesela z nami vse prebivaš dni – 
ozdravila bi rad nam – slepoto! 
 
Zatrepetal pred svojo sem – trdoto: 
z deviško strla kači si glavo, 
s sovražnikom pa strtim jaz trgujem. 
 
Zatrepetal pred svetom sem – siroto, 
ki Tvojo zavrnila je roko: 
vso Tvojo milost ji v pomoč darujem! 
 
9.12. DE EA: D. II. ADV. (S. Joan B.) 
AD PRAEPARANDAS VIAS 
 
Da bi do nas pripravil si poti, 
je Tvoja vsemogočnost vse storila 
celo pogane zbrala, povabila, 
odpiraš slepim, naš Gospod, oči. 
 
Preroke si poslal že davne dni, 
za nas si jim povedal naročila, 
ki upanje naj v nas bi prebudila, 
da drugega Odrešenika – ni! 
 
Za nas, Gospod, si vse, kar moreš storil: 
poti do nas so Tvoje izravnane, 

kdo blagovest še dalje naj taji?! 
 
Dovolj glasno si dušam spregovoril: 
a,  če Beseda večna nas ne gane, 
zaman si človek išče pomoči. 
 
10/12. DE EA: D.II. ADV. (S. Georg) 
DEUS SPEI 
 
Bili smo slepi – Bog odprl oči 
z mogočno nam dobrotno je roko. 
Ozrl na gobavo se je telo, 
pa zdravo, čisto se pred Njim blešči. 
 
Znebili smo se – ohromelosti: 
veselo vest posluša nam uho, 
ki gluho in zaprto je bilo. 
Glasnik pripravlja nove nam  poti! 
 
Ko zdelo seje, da ni upanja 
in nam duha moril je dvom težak, 
Bog sam je – novo upanje prižgal! 
 
Poklical vse rodove je sveta, 
povedal, da se je premaknil mrak 
v edinost nas in hvalnico je zbral. 
 
11.12. (S. Joan B.) 
BONUM EST PSALLERE 
 
Primerno, dobro, prav je in lepo, 
da Tebe, naš Gospod in Kralj sveta, 
slavijo pesmi vdanega duha 
in dolžno hvalo vsak Ti čas dajo. 
 
Pastir si dober, ki na nas zvesto 
oziraš se z visokega neba 
in vse storiš, da Tvoja čredica 
čutila Tvojo dobro bi roko. 
 
Z ljubeznijo objemaš razpršene, 
če zloba jih ogroža in vznemirja 
in dvigajo se proti njim valovi. 
 
Na paše spet jih vodiš posvečene, 
kjer svet se srečni mitosti razširja 
različni prostor najdejo rodovi. 
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12.12. D.III.ADV. (S. Etienne) 
GAUDETE 
 
Veselja nam Gospod želi z neba! 
Veselja, ki premaga vse skrbi 
in ne vprašuje več, čemu živi: 
Boga, ki v naši sredi je, pozna. 
 
V molitvi dviga svojega duha 
človeški rod – pred Kralja vseh stvari, 
ki v vsej modrosti vodi naše dni: 
pred Njim zgubi poslednja se tema! 
 
Do nas, do vsega našega gorja 
dobrotno, božje nagnil je uho, 
želje posluša, prošnje in solze. 
 
Bližina nas Njegovega Srca 
spet z novo napolnila je močjo: 
Gospodov mir objema nam srce. 
 
13.12. (S. Georg) 
DEI AEMULATIONE 
 
Vsa srečna duša mi je zaslutila, 
kako me ljubi moj Gospod  močno. 
Prebudil dušo v meni je zvesto 
samo zato, da – Njega bi ljubila! 
 
Ljubezen me je božja posvetila, 
kako naj bi zavrgla jo, kako? 
Kako naj odklonila bi – nebo 
in se prepada, smrti oklenila? 
 
Usodo svojo Njemu izročila 
za vedno sem prisrčno, toplo, vdano 
in s tem rešila svoje sem življenje. 
 
Trpljenja ost se ni me dotaknila. 
Kako sovražnik naj zada mi rano 
ko Luč je vse premagala trpljenje?! 
 
19. 12. DE EA: D.III.ADV. (Assumpta) 
MEDIUS VESTRI 
 
Čemu vprašujemo in iščemo? 
Z ugibanji zapletamo se v zmedo, 

v še večjo negotovost, večjo – bedo, 
rešitve, sreče čas – zamujamo! 
 
Približalo se samo je – nebo – 
Približalo nam – božjo je Besedo, 
ki živa v našo je stopila sredo, 
da dihanje Nje čutimo toplo. 
 
Nagnila k prošnjam našim je uho, 
neskončnost svojo je prilagodila 
pričakovanjem našim – omejenim. 
 
Do nas utira – Sama si stezo, 
z veseljem je vesolje napolnila, 
osrčenje prinesla – nebogljenim. 
 
15.12. F.IV. QU. T. ADV. (Assumpta) 
IPSE DABIT 
 
Počasne naše misli so človeške, 
preveč odlašajo – z zaupanjem. 
Prikrito malodušnim je očem, 
kako dobrotne so poti – nebeške. 
 
Pri bogu  našem ni stvari pretežke, 
da ne bi dal, poklonil je ljudem: 
Ko smo ga zapustili – Sam v objem 
hiti nam, da popravil bi – pogreške, 
 
odvzel vso težo, stisko in bridkost, 
izpolnil naša vsa pričakovanja 
in še presegel naše – hrepenenje! 
 
Devica posreduje nam radost, 
odkriva najbolj vzvišena spoznanja, 
prinaša nam – Gospodovo življenje. 
 
16.12. (S. Georg) 
SPES FIRMA 
 
Trdno zaupamo in neomajno: 
zaupamo v Gospoda in Boga, 
ki vdihnil nam je Svetega Duha, 
pošilja svojo milost nam brezkrajno. 
 
Oklepamo se križa vdano, vztrajno, 
saj moč njegova božja nima dna: 
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kdor sprejme ga, pogumnega srca 
odkril bo, razumel poslednjo tajno. 
 
Ko dal Gospod je – Našel je življenje, 
pridobil ga za brate vseh vekov, 
ki jim s sovraštvom je grozila – smrt. 
 
Trpljenje naše je povel v vstajenje, 
izid podelil zmage nam gotov 
in božje nam je slave hram – odprt! 
 
17.12. F. VI. QU.T.ADV. (S. Georg) 
CITIUS LIBERANTUR 
 
Nikar, Gospod, se dalje več ne mudi 
in nam v pomoč prihiti z milostjo! 
Usmili se, prihiti na zemljo, 
zajeli časi so nas težki, hudi. 
 
Zaman se človek za rešenje trudi, 
če se dobrotno ne odpre – nebo – 
Iztegni vsemogočno, Bog, roko, 
saj vendar Tvoji – bratje smo in udi! 
 
Veseli Tvoj bomo sprejeli glas, 
življenje novo se bo v nas zganilo, 
srce bo v Svetem Duhu zagorelo. 
 
Že slutimo tvoj nerojen obraz, 
v Magnificat se čakanje je zlilo: 
približalo se nam je božje delo! 
 
18.12. SAB. QU. T.ADV. (S. Joan B.) 
LAETABITUR DESERTA 
 
Veseli, duša žalostna, samotna, 
veseli božjega se odrešenja! 
Slabost in negotovost kmalu jenja, 
zavriskala bo misel – prej sirotna. 
 
Navdala milost božja bo dobrotna 
človeka, ki jo prosi – odpuščanja, 
služabnika, ki prosi – usmiljenja: 
izbrisala bo znamenja strahotna. 
 
Obnovil se bo odtujeni rod 
s  poti, ki so vodile nas v pogubo 

in božje so razdvajale otroke. 
 
V napuha griče bo zasekal pot, 
edinost z Bogom bo dosegel ljubo, 
v Njegove tople se bo vrnil roke! 
 
19.12. D.IV. ADV. (M. miss.) 
VOX CLAMANTIS 
 
Glasno, Gospod moj, naj Te oznanjujem – 
močnejši naj bom, kakor je puščava, 
ki več ne briga Tvoja je postava: 
naj s krstom jo pokore očiščujem! 
 
Spotike strme griče naj – znižujem, 
zbujam čustva čista, sveta, zdrava, 
da Stvarnika zave se spet narava: 
nižine njene – v Bogu napolnjujem. 
 
Obilne mi je treba pomoči, 
premnoge se mi stavijo ovire: 
naj Vsemogočnost svoj prihod pospeši! 
 
Zanesem se na Mater milosti, 
dobrota Nje – presega naše mere: 
Edinec Njen – nas prav gotovo reši. 
 
20.12. DE EA: IV.ADV. (S. Georg) 
APERIATUR TERRA 
 
Odpre naj zemlja starodavne hrame 
in da življenju novo, svežo rast. 
V globinah vseh – Gospodova je last, 
lahko iz nje si – Bog obraz privzame. 
 
Odpre naj zemlja starodavne hrame  
in da življenju novo, svežo rast. 
V globinah vseh – Gospodova je last, 
lahko iz nje si – Bog obraz privzame. 
 
Lahko mrtvilo jalovo z nas sname, 
da hiranje ne pahne nas v propast, 
naj v Stvarnikovo – stvar zbudi se čast, 
saj to rešenje bo, radost – nje same! 
 
Ljubezni Bog položil je kali 
v zrahljane brazde naših duš nekoč: 
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smo zvesti Mu služabniki ostali? 
 
Prihod Njegov v nas – stanje osvetli, 
človeških sodb – razbije se obroč: 
obsodbi zremo v lice – ali hvali? 
 
21.12. (Mater Dol.) 
CIVES ET DOMESTICI 
 
Zdaj nismo več popotniki izgnani, 
ki tavamo brez svojega ognjišča, 
želimo stalnega si bivališča 
v tujini pusti, hladni in – neznani. 

 
Gospod nas je poklical: »Daj, ostani 
z Menoj, potopi v plamen se žarišča, 
saj si nepogrešljivi del svetišča, 
ki Sveti Duh gradi ga z nebeščani!« 
 
Vse naše bolečine – vzel je Nase, 
Njegove Rane – vhod so naše vere 
in temelj so nesmrtnega življenja. 
 
Odgrnil bratom vsem je – nove čase, 
v njih blaženi brez konca smo in mere: 
ljubezen božja ne umre, ne jenja! 
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9. zvezek  
Quadr.65? 

12.I.66 – 3.IV.66 D.II.PASS 

 

12/1. DE EA. D.I.p. EP. (S. Georg) 
IN MEDIO DOCTORUM 
 
Otrok med mnogimi sem učeniki: 
vprašujem jih in sam jim odgovarjam. 
Modrost, ki daje Oče jo, poudarjam, 
zajel v globini sem čez vse veliki. 
 
Umolknili vsi drugi so jeziki, 
gradim kraljestvo novo in ustvarjam – 
z duhovnim ga otroštvom sam ožarjam: 
privabil druge rad bi k tej odliki – 
 
Prisrčno rad povezal bi občestvo 
v Telo, ki v eno druži mnoge ude 
in daje jim dolžnost nepogrešljivo – 
 
Veselja polno Moje je kraljestvo, 
iskanja je končalo čase hude: 
družinsko je ognjišče ljubeznivo! 
 
13.1. (S. Georg) 
VIDI SPIRITUM 
 
Duha sem videl, kakor ni navada, 
ljubezen Večnega sem videl živo, 
neskončno, nedoumno, neminljivo, 
ki nihče ne izmeri nje zaklada – 
 
Človeka hoče rešiti propada, 
življenje presvetlila bo trohljivo, 
v duhovnost dvignila bo naše tkivo: 
edina nam je in  - poslednja nada – 
 
Označil Duh nam je Boga – Človeka, 
označil Brata nam je in – Gospoda, 
ki je prišel vse brate – prerodit! 
 
Očistila nas milosti bo reka, 
da znova k Njemu vstala bo priroda, 
ki je Očeta neskaljen – Odsvit – 
 

Fer. IV. Cin. 
 
Umila svoji duši sem obraz,m 
v potokih sem umila ga solza, 
ki naj oprale bi ves greh srca – 
ustavile bi božje jeze plaz. 
 
Tako veli ljubezni mi ukaz, 
tako mi priča ničevost sveta, 
tako uči me sveti glas z neba, 
da veliki je prerojenja čas! 
 
V solzah očiščeno oko uzre, 
kje pravi, neminljivi je zaklad, 
in kaj le prah in rja je zemlje. 
 
Trpljenja mojega ne vidi brat, 
pozna pa Oče ga in dobro ve, 
da k Njemu naravnala sem steze. 
 
 
15.1. (S. Georg) 
PER ADVENTUM IPSIUS 
 
Prihod Gospodov smel sem doživeti – 
Njegovo živo slišal sem besedo. 
Prišel je, ves resničen v našo sredo, 
bogastvo vse nam hotel razodeti. 
 
Jasno Njegova Luč mi v duši sveti, 
po meni rada bi pregnala – bedo, 
po meni rada oznanila – vedo, 
da mogli bratje bi jo vsi sprejeti. 
 
Prišel Gospod, si – kdo naj Te taji?! 
Kdo Luči naj še dalje se ustavlja, 
pod mernikom izmika se ji, skriva? 
 
Prihodu Tvojemu ne ubeži, 
kdor – z lastnimi se silami postavlja, 
ker – jalov v neuspehih se použiva! 
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Fer. V. post Cin. 
 
Nikar, Gospod, nikar ne hodi sam, 
dobrota Tvoja zdi se prevelika, 
prihod Tvoj nezaslužena odlika 
neznaten, siromašen je moj hram. 
 
Besedi vsemogočni se predam: 
pred njo slabost, bolezen se umika, 
po njej zgubljenec se nebes dotika, 
dovolj utehe našim je željam. 
 
Vse več – neskončno več ti hočeš dati: 
popolnoma pozabiš, da si Kralj, 
in vstopiš majhen, skromen, kot smo mi. 
Ko vstopil si, želiš pri nas ostati, 
da tudi mi ostali bi vse dalj 
na Srcu tvojem, srečni, brez skrbi! 
 
15.1. (S. Joan. B.) 
CUI VOLUERIT 
 
Zapustil sem Samoto med ljudmi, 
ki z njimi nisem mogel govoriti, 
nebes v sebi – mogel jim odkriti: 
kaj drugega si njih uho želi. 
 
Podal sem v Družbo sladko se, kjer Ti, 
o Bog, si hotel z milostjo me razsvetliti, 
z bogastvom poživiti, napolniti, 
ostal si z mano – prav do konca dni. 
 
Kar Oče Ti je večni razodel, 
polagal v moje drobno si srce, 
ki Te objema – kakor sonce rosa. 
 
Poslušati besede tvoje smel 
nenehno sem, pobožno in molče 
in ni me premotila – ost ponosa. 
 
Fer. IV. post Cin. 
 
Oko pred tvojo si lučjo zastiram, 
neslutene odkriva mi globine, 
do konca je pregnala vse temine: 
zaman po njej enaki se oziram! 
 

Sovraštvu, me učiš, naj se upiram, 
živim ljubezni, ki nikdar ne mine, 
ki vseobsežne polna je topline: 
poživljam druge – sama naj umiram. 
 
Kot luč ljubezni zmaga se razliva, 
enaka je do vseh, ki jih srečuje: 
brez misli zle sovražnika sprejema. 
 
Ko samo sebe daje, srečo uživa, 
popolnosti se božji približuje: 
trpečim je odvzela njih bremena. 
 
16.1. D.II. p. EP. (S. Etienne) 
CAELESTIA ET TERRENA 
 
Najvišji si nebesom, svet – Vladar, 
ki ji božanstvo- kot najboljše vino, 
Duha razveseljuje domovino: 
preliva v naše čaše se – kot dar – 
 
Navzočnosti prisrčne Tvoj je žar 
posvetil neenako ženitnino, 
premostil in premagal je daljino, 
ki – dušam našim je bila na kvar. 
 
Med sprte brate si prinesel – Mir, 
zavedla zemlja – Tvojih se darov, 
postaja v Tebi – enega duha. 
 
Življenja našega vodeni vir 
nenehno Tvoj spreminja blagoslov 
v napoj velikodušnega Boga! 
 
Sab. post Cin. 
 
Tema grozeča, kot globok prepad. 
Viharja moč, kot smrti je posmeh. 
O, da pristali bi na varnih tleh! 
Sovražna noč ugaša zadnjo nad. 
 
Kako je daleč upanje pomlad – 
A glej! – Kdo hodi mirno po valeh? 
Prižgala bi se iskrica v očeh: 
Je li Gospod? Naš Učenik in Brat?? 
 
Ne bojte se! – Bodite brez skrbi! 



Zdenka Serajnik, Pesmi - soneti 
 

179 

zaslišijo strmeči miren glas: 
zares! Le česa naj bi se še bali?! 
 
V viharjih smo šele Te, Bog, spoznali: 
kako si nepoznane poln moči 
in nežne poln ljubezni si do nas. 
 
(Zaslišimo iznenada miren glas) 
 
16.1. (S.Etienne) ERIT LIGATUM  
 
Uklepa hudobija mi roke, 
nalaga težke, grenke mi vezi – 
telo mi je zaprla med zveri: 
kaj ostri naj storijo mi zobje?! 
 
Besede božje – prosto se glase 
in pot so našle živo med ljudi, 
postavi o ljubezni – vsak sledi 
in vrste se izvoljenih množe! 
 
Gospod za svoje delo – sam skrbi 
in varuje ga, živi, utrjuje: 
kdo naj vezi raztrga – milosti?! 
 
Nasprotovanje duše posvečuje, 
veljavo daje nam pred narodi 
in ciljem nas neskončnim približuje. 
 
Dom I. Quadr. 
 
Kot bi ne bil več Bog, Gospod molči, 
izzivanje hudobčevo posluša  
in glad telesni z nami vred okuša: 
kot bi se branil, krotko govori. 
 
Spoznal je stisko težkih zemskih dni: 
pokazal, koliko je vredna duša, 
čeprav zvijačnost zlobna jo izkuša, 
kraljev in svet ponos se v njej zbudi! 
 
Prihranil bi si bil lahko poraz, 
hudobec drzni, veliki lažnik: 
celo v ponižanju je – zmagal Bog! 
 
Ovce zgubljene zbral je naokrog, 
Kralj angelov je zvesti naš Vodnik, 

hvaležni Mu živimo slednji čas. 
 
17.1. (S. Georg) 
IN TIMORE INIMICORUM 
 
Sovražnik zalezuje nam srce, 
ponuja nam bogastvo in sladkost, 
rad izkoristil našo bi slabost, 
izrabil zase naše bi želje – 
 
Poskusi vsi se mu izjalove, 
rešila Budnosti nas je modrost, 
kje zmaga je, spoznali smo skrivnost, 
h Gospodu naše misli plamene. 
 
H Gospodu, ki Ga vidim vsepovsod, 
uslišal naše vroče je molitve, 
deli dobrotno nam svoj blagoslov. 
 
Naklanja vedno novih nam dobrot, 
začetek, cilj je naše posvetitve: 
duhovnih zarod nam deli sinov. 
 
Fer. II. – I. Quadr. 
 
Pripravljeno kraljestvo čudovito  
izvoljenim je večnega Očeta, 
kar si srce najslajšega obeta, 
takrat postane dejstvo, vsem očito. 
 
Usmiljenje neskončno bo razlito 
čez naša bedna bežna zemska leta, 
ljubezni vsa bo polnost razodeta: 
s častjo ovenčano, kar zdaj je skrito. 
 
Za čašo hladne vode – raj odprt, 
na veke naša žeja pogašena 
in božja dediščina pridobljena. 
 
Tako ljubezen nam pomaga smrt, 
v Očetovo zapoved potopljena 
z Njegovo blaženostjo nagrajena. 
 
18.1. DE EA: II. p. EP. (Assumpta) 
IMPLETE AQUA  
 
Ko vsaj z vodo bi vrče napolnili 
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s preprosto, skromno službo in zvestobo, 
odpravili sebičnosti gnusobo, 
bi že Gospoda – k čudežu nagnili. 
 
Veliko je, kar sami dovršili  
lahko bi že – z ustvarjeno podobo, 
če stresli s sebe dušno bi trohnobo, 
Boga na svojo svatbo  povabili! 
 
Boga, ki neustvarjena je – moč, 
največji čudež – Njemu je igrača, 
če naše je – Zaupanje veliko. 
 
Želi, da bi prinesel nam pomoč, 
dovolj molitev k Njemu se obrača? 
veselje vtisnil bo v življenjsko sliko. 
 
Fer. III. – I. Quadr. 
 
Zares je treba, Bog, da vse spodiš, 
kar se nabralo misli je posvetnih, 
sebičnih želj, načrtov je prevzetnih: 
potrebno, da nam sam spregovoriš! 
 
Saj bolj, kot mi, za nas ti sam skrbiš, 
iz duš pripravljaš tempelj si prijetnih 
otroško vdanih, za svetost dovzetnih: 
molitve se zaupne veseliš. 
 
Odprta so Ti srca na stežaj: 
bolezni naše, vidiš in slabosti, 
ozdravljaš jih in vzbujaš v nas kreposti. 
 
Ko v dušah si obnovil Svoj sijaj, 
se Tvoje veselijo spet modrosti, 
resnice Tvoje uživajo sladkosti. 
 
19.1. DE EA: D. II. p. EP (S. Georg) 
INITIUM SIGNORUM 
 
Ljubezni prvi dal nam je dokaz 
naš Bog, ko rešil svate je in stiske 
na ženitnini vdane Mu in, nizke, 
skrbi odgrnil je raz njih obraz. 
 
Dovolj močan je nežnosti izraz, 
naklonjenosti neprestane, blizke 

in jamstvo za nadaljne še obiske, 
kako Gospod je – zaskrbljen za nas. 
 
V podobi je napolnil vrče vina, 
da duše vse opojil bi sveta 
in zakipela v nas Duha bi moč! 
 
Najboljša smo Gospodova pravica, 
veseli svatje – božjega Srca 
katera naj bi nas skrbela – noč?! 
 
 
 
FER. IV. QUADR. TEM. P. QUADR. 
 
Modrost človeška svoja pota hodi: 
rešitve išče, pa je ne prizna, 
resnici se upira, v dvom poda, 
ki iz nejasnosti jo v stisko vodi. 
 
Zapisana je žalostni usodi: 
gostejša, kakor prej, jo noč obda, 
ko znamenjem verjela ni Boga 
celo poganska izkušnja jo obsodi. 
 
Ne more pa Gospoda zatemniti: 
svetlejši le iz mraka zažari, 
ki vanj pokopal ga je lastni rod. 
 
A vsi, ki se žele ga okleniti, 
postali so Mu mati, bratje vsi. 
Najvišji blagoslovil je njih pot. 
 
20.1. (Assumpta) 
AUDIRENT – SANARENTUR 
 
Ko duša je zaslišala – Boga, 
zaslišala Njegovo je modrost, 
v trenutku je zbežala vsa slabost, 
bila je polna Svetega Duha. 
 
Kaj škodi naj vsa zloba ji sveta? 
Naj vzame ji življenje – srda ost? 
Premagana izdihne naj – krepost?! 
Vsa zdrava vrašča v večnost se – neba. 
 
Še več: ozdravlja medle in slabotne, 



Zdenka Serajnik, Pesmi - soneti 
 

181 

ki žive ne poslušajo Besede 
in oddaljili so se Ji v  - napuhu. 
 
Hiti za njimi na poti temotne, 
rešuje dušne jih, telesne bede, 
obnavlja v vedrem jih in vdanem duhu. 
 
21.1. OLEUM IN VASIS 
 
V svetilki krhki zemskega življenja 
gori Ti, Bog moj, plamen čist, svetal. 
V viharjih vseh si ga obvaroval, 
saj Tvojega predmet sem hrepenenja. 
 
Prisrčnega želiš sporazumljenja, 
odločam naj se – kot je Tebi prav, 
ljubezni moje – Olje si postal 
in moje bitje je le – košček stenja. 
 
Naj le sovražnik svoje iskre siplje: 
svetlejši in močnejši Tvoj bo kres, 
mladost bo moja – v večnost dozorela. 
 
O, čutim Večnost! V žilah mi utriplje  
in že na svetu je – okus nebes, 
zato ljubezen moja – ne pozna pepela! 

(Ipsi sum desponsata, cuius 
pulchritudine sol et luna 
mirantur) 

 
22.1. (S. Georg) 
DABO VOBIS OS 
 
Podelil vam obilno bom modrost, 
bogastvo svetih dal vam besedi: 
močnejši boste kot nasprotniki, 
velika vaša zmaga bo, radost! 
 
Še lepša – v ognju zažari svetost, 
kar bi kalilo jo, se izgubi, 
v plamenih se trpljenja prerodi 
in prava nje odgrne se vrednost. 
 
Sovraštvo samo se ugonobi, 
zaprlo si studence je življenja, 
neskončnih vir zaprlo si darov. 
 

Grenak mu lastne zmote sad zori, 
zaprlo si je možnosti – vstajenja: 
zakaj je zavrnilo – blagoslov?! 
 
Fer. VI. Qua. Tem. p. Quadr. 
 
Obračale so se oči trpeče, 
do kje uzrle bi roko dobrotno, 
ki bi podprla dušo nam slabotno 
in naravnala pot nam k ciljem sreče. 
 
Besedo krotko Rešenik izreče: 
povrnil z njo nam je vso moč prvotno, 
premagal našo bedo je strahotno. 
Ne greši več! – dodal je še svareče. 
 
Zveni Njegov nam opomin na pot – 
kot misel tih v globini je srca: 
mogočen,  kot neviht poletnih grom. 
 
Pred njim ugasne, razprši se dvom, 
zvijačnost zlobna se zgubi sveta: 
življenje vrača grešniku Gospod! 
 
23.1. D.III. p. EP (S. Joan. B.) 
SI VIS, POTES 
 
Vsi gobavi stojimo, mrtvoudni, 
pred Tabo, Kralj, Gospod in Učenik – 
ne more drug rešiti nas zdravnik 
kot Ti – v ljubezni svoji neutrudni. 
 
Izjalove poskusi se zamudni, 
da človek sebi bil bi rešenik: 
poraz zlivajo se v glasen krik: 
Usmili se v dobroti nas prečudni! 
 
Vemo, da grešniki smo in gnusoba 
in nismo vredni, da prišel bi k nam: 
zato še bolj ponižno molimo. 
 
Naj Tvoja spet postanemo podoba, 
zaupali smo Tvojim se rokam: 
po Tvoji volji naj ozdravimo! 
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SAB.QUAD. TEMP. QUADR. 
 
Glasovi vsi so eno pričevanje: 
postava resna in preroki davni; 
možje stoletij vseh minulih slavni 
uživajo človeških src priznanje. 
 
O Bogu priča njih oznanjevanje, 
ki daleč naša presega red naravni 
in temelj vsej resnici je postavni: 
resnici, ki je lepša kakor sanje! 
 
Lahko Besedo večno je sprejeti: 
stoji pred nami kakor sonce jasna 
in čista kakor beli sneg gora. 
 
Spojeni z njo želimo si živeti: 
Ljubezni razodete pesem glasna 
ne bo izginila nam iz srca! 
 
23.1. (S. Joan. B.) 
STABILITA BONA 
 
Nestalni vsi zakladi so posvetni, 
če išče jih srce – jih izgubi – 
Ostane človek – s praznimi dlanmi, 
načrti pokopani so prevzetni. 
 
Kdaj bomo kot otroci nedoletni 
k Očetu spet povzdignili oči, 
Njegove osvojili so – skrbi, 
postali – za rešitev duš dovzetni? 
 
Neskončni v Dušah čakajo zakladi, 
na naše čakajo roke, srce, 
da bi hoteli se do njih sklonit. 
 
Pomagali bi angeli nam radi, 
da – bedne sužnosti osvobode 
in mogli vsi bi z njimi se združiti. 
 
DOM. II. QUADR. 
 
Prevzame dušo nam Boga spoznanje 
v trenutku so pozabljene brdkosti, 
uživamo neslutene sladkosti – 
življenje celo radi damo zanje! 

In kot pijani sreče smo brezdanje, 
nikdar se ne napijemo zadosti 
odkrivanja gospodovih kreposti – 
pri Njem želimo biti čas brazkrajni. 
 
Vse barve v luč zlijo se eno samo, 
svetlejšo, kot je naše hrepenenje, 
močnejšo, kot vse naše je trpljenje. 
 
Očeta, Sina iz luči spoznamo, 
ki slave Njune večno je žarenje, 
molitev naših je in – vere potrjenje. 
 
24.1. (S. Georg) 
SECTARE JUSTITIAM 
 
Hoditi nam je treba med – maliki, 
ki grešniki jih stavljajo strastem, 
zato prijetni pač so njih očem, 
močno nasprotni pa so – božji sliki. 
 
Gospodu gnusijo se njih dotiki, 
izvolil raje – križa je objem, 
zaslužil spravo padlim nam ljudem 
v gorečnosti pastirski je veliki. 
 
Z ljubeznijo je padle opravičil, 
na pot nas naravnal pravičnosti 
neskončna božja spremlja nas krotkost. 
 
Zapoved svojo sam je uresničil, 
zvestobe, vere si od nas želi, 
da z Njim bi zasijali v – svetost! 
 
FER. II. -  III. QUADR. 
 
Boš našel, kar iskati si začel? 
Kam, človek, svoje cilje si postavil? 
Po kakšnih potih se do njih odpravil? 
Prijatelju? – Sovragu boš verjel?? 
 
Sinu človekovega boš sprejel? 
Morda – pa milosti boš klic zapravil, 
s strastjo – kot Judje! – slepo onegavil, 
se v zanke dušne smrti sam ujel? 
 
Gospod te čaka. Kliče te glasno – 
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V ponižanju te išče in želi, 
da omeči e klicanje zvesto. 
 
Ljubezen takšno zmore le nebo, 
na širni zemlji ji enake ni – 
zaman naj delo božje bi bilo?! 
 
25.1. (S. Georg) 
VAS ELECTIONIS 
 
Načrt človeški zrušil si do tal, 
nespamet mojo si osramotil, 
sovraštvo v hipu si kot blisk použil, 
Duha prižgal namesto črk postav. 
 
Posoda Tvoje Slave naj postal 
pred narodi bi in modrost učil, 
moč Tvoje milosti bi jim odkril, 
ki siplješ radodarno jo z višav. 
 
Zgodilo se je, kakor si hotel – 
za Svoje Delo – dal si mi darov, 
da presenečen ostrmel je svet. 
 
Nov svet v ljubezni Tvoji sem spočel, 
s Teboj oplodil mnogih tek vekov, 
z lučjo razsvetlil – Tvojih ga besed! 
 
FER. III. – V. QUADR. 
 
Preprosta, nevsiljiva je resnica: 
ne rabi krinke, niti sleparije, 
toplo, kot bratsko čustvo v nas posije, 
nje čistega se veselimo lica. 
 
Tesno je z njo povezana pravica, 
ki pravo vrednost naših del odkrije, 
iz del poštenih pred Očetom klije: 
povišanja je našega glasnica. 
 
Družina ena veruje v Očeta, 
dobrotnega Učitelja življenja, 
iskrena druži brate božja vez. 
 
S krotkostjo krči pot si do nebes, 
ljubezen – končno zmago ji obeta. 
pogoj za naših duš je prerojenje. 

(iz njih za raj nam zasluženje za 
nebesa klije) 

 
26.1. (Assumpta) 
CONFITEBOR EUM 
 
Priznal te bom, trpeči, mali brat – 
priznal te pred nebeškim bom Očetom 
ostal, poslednjim svojim zvest obetom, 
ne bom zapiral ti kraljevih vrat. 
 
V ljubezni si nabiral svoj zaklad, 
premagal trnje si z razkošnim cvetom, 
vso ost sovraštvu si odbil med svetom, 
neskončno – v žrtvah svojih si bogat! 
 
Življenje tvoje dragoceno pelo 
do konca Mi glasno je vdano slavo, 
da vsakdo v Tebi – Mene je spoznal. 
 
Zato na veke ne bo onemelo, 
in, ker je mnogim izprosilo spravo, 
sadove boš ljubezni – večno bral! 
 
FER. IV. – II. QUADR. 
 
Želi srce si naše lepših dni: 
za čašo sreče roka se steguje, 
načrte sončne za bodočnost kuje, 
ko bi rešilo težkih se skrbi. 
 
A Bog o smrti, križu govori, 
trpljenje Sebi dragim prerokuje, 
saj ravno bol nam duše očiščuje, 
v kraljestvo plemenitejše rodi. 
 
Kar je veliko, brez strahu živi: 
služabnikov ne rabi slepo vdanih, 
dovolj ima, da druge bogati. 
 
Ljubezni pot steza je duš izbranih: 
rešuje same grešnih njih vezi 
in svet vesel je od boga poslanih. 
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27.1. (S. Georg) 
BONUM CERTAMEN 
 
Prišla je Luč: borila se s temo, 
katera ni hotela je sprejeti 
neradi grešniki bili bi: sveti! – 
sejala dalje svoje je zlato. 
 
Sejala dobra zrna je v zemljo: 
preganjanje je morala trpeti, 
a že so hudobiji dnevi šteti 
in zmagovalec vselej je – nebo! 
 
Modrost žari in greje in osvaja, 
stoterno žene kal, stoterno rast, 
vekove napolnjuje njena žetev. 
 
Še pridobiva, kakor se – razdaja, 
množi se v Bogu, širi njena last 
in v blagoslov je spremenila – kletev. 
 
FER. V. – II. QUADR. 
 
Kako nas pečejo solze kesanja! 
Tako so vroče kot pekla plameni, 
ki sodbo so zapisali ognjeni 
človeku, ki se branil je spoznanja. 
 
O kapljici tolažbe bedni sanja, 
da bi nebesa jo poslala, meni – 
(a za preroke žive se ne zmeni!) 
v prepad obupa se mu glava sklanja. 
 
Zaprla je nevera vrata raja, 
zaman so prošnje – vsak je up zaman, 
strahotna greha zadnja je postaja… 
 
Zatone kmalu zemske sreče dan, 
na veke v bolečinah se razkraja: 
trpeče čaka blaženi pristan. 
 
28.1. (S.Joan. B.) 
CARITATIS EXEMPLUM 
 
Kako naj se ljubezen očituje? 
Kako nevidna kaže se ljudem? 
Kako duhovna naj sledi potem, 

ki človek grešni po njih omahuje? 
 
Tako, da se – poniža in žrtvuje, 
da vsem se lastnim odpove častem, 
krivičnim ne izmika se vezem, 
z obsojenimi – vlogo zamenjuje. 
 
Postane jasna, vidna, otipljiva, 
še slepec bi ugledal njen obraz, 
začutil njeno luč bi in toploto. 
 
Mogočna, sveta je, nepremagljiva, 
pokorno ji k nogam se sklanja čas, 
kraljevo rad ovenčal bi – dobroto! 
 
FER. VI. – II. QUADR. 
 
Dovolj, dovolj, Gospod, za nas si storil, 
dovolj za rast si naših dni skrbel: 
mladik je zarod rasel in cvetel 
in sad njegov se je podeseteril. 
 
A ko si nam o dolgu spregovoril, 
napuh se naš usodni je povzpel, 
ves besen v svojem srdu razgorèl, 
dušil glasove božje in – zamoril. 
 
Vinograd lepi pa je še ostal: 
bogat njegov je cvet, izbran je sad – 
napuh in srd je samemu si škodil. 
 
Izgubil pravo je do božjih vrat, 
v izgnanstvo siromašno je zablodil, 
ljubezni glas – prepozno je spoznal. 
 
29.1. (M. miss.) 
AD SALUTEM ANIMARUM  
 
Le duše iščem – drugo ni mi mar, 
nosilke drage – božjega življenja, 
ki večnost v njih – nenehno se začenja 
in ljubi jih nebeški Gospodar. 
 
Ljubezni božje me osvaja čar, 
sladkost prevzema božjega stvarjenja: 
postala vir je mojega hotenja – 
posvečam Dušam se v nenehen dar. 
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Siroti – oče, grešnim sem prostost, 
gorečim – luč, ki dviga se v višave, 
Pastir ovčicam vdanim, učenik. 
 
Kako največja blizu je modrost! 
Usmiljena do padle je narave 
in most je preko žalostnih razlik. 
 
SAB. – II. QUADR. 
 
Zajeda v dvoje src se bolečina:  
čigava večja je, težko poveš, 
če v daljo za zgubljenim sinom greš, 
pokaže se ti sreče razvalina. 
 
Kako naj bi izbrisal iz spomina 
ljubeči Oče lastni rod? – Ne smeš  
vrniti se! – naj reče mu? Ne smeš!? 
Nazaj ga kliče vsa srca toplina. 
 
In spet ne veš, kdo zdaj je bolj vesel: 
li sin, ki ga dobrota preseneča 
Očeta, ki mu ves je dolg odpustil? 
 
Srečnejši li je Oče, ki je spet objel 
skesanega in vdanega sinu? 
Radost si li Njegovo sam zaslutil? 
 
30.1. D. IV. p. EP. (S.Etienne) 
MODICAE FIDEI 
 
Budimo Te in kličemo, Gospod: 
tesnobe polne naše so molitve, 
našli še nismo prave odločitve, 
valovi zgrinjajo čez naš se brod. 
 
Vihar z oblaki je prepredel svod, 
kje varne najdemo pristane, plitve? 
Kjer konec je – besneče odtujitve 
in brat v ljubezni najde k bratu pot. 
 
Zapoved je ljubezni silna moč, 
viharji so pokorni jim valovi, 
brez nje pogoltne čolnič nam pekel. 
 
V ljubezni Učenik je sam navzoč, 

Njegovi vsi so z nami blagoslovi: 
kdo drug naj bi pogina nas otel?! 
 
pop. 4 h doma 6.7 h krst Marka 
 
DOM. III. QUADR (Adoratio) 
 
Povej, od kod izvira silna moč, 
ki čuda nam ustvarja pred očmi? 
Veselo mutec budni govori 
Gospodu vdano se zahvaljujoč. 
 
Mogočen Čudotvorec je navzoč, 
Vladar življenja in Gospod luči: 
z zalezovanjem se teme bori, 
z lahkoto nje osti premagujoč. 
 
Kot sonce našo si zemljo osvaja: 
še mrtev kamen bi postal zgovoren, 
ko Tvoja se beseda oglasi. 
 
Če srcu bi ukazal, naj molči, 
bi hvalo govorilo Ti brez kraja: 
razblinil v nič se vsak je dvom uporen! 
(odaratio) 
 
30.1. AFFERUNTUR CUM LAETITIA 
 
Z veselim srcem Njemu se darujem, 
ki daroval se je za mene – sam. 
Vzljubila sem Ga, dobro Ga poznam, 
zato Mu vse življenje  posvečujem. 
 
V trpečih bratih Ga povsod srečujem, 
Njegovim bednim kruh delim rokam, 
Imena ni Njegovega me sram, 
v vseh mukah ga zvesto izpovedujem. 
 
Ne bo zapustil nje, ki jo izvolil 
za eno izmed modrih je devic, 
zvesto do konca dni Ga pričakuje. 
 
S pogumom božjim me je osokolil, 
preziram silo, težo vseh krivic, 
s katerimi me zloba zalezuje. 
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FER. II. – III. QUADR. 
 
Kot tujec je Gospod prišel na svet 
in tujci so rojaki Mu postali, 
poslanstvo božje so zaničevali, 
bila njih srca hladna so ko led. 
 
In še skoz led je gnal ljubezni cvet: 
krog Rešenika so se tujci zbrali, 
ljubezni so Njegove moč spoznali, 
nebeških oklenili se besed. 
 
V kopeli so Duha se prerodili, 
življenje njihovo je zacvetelo, 
Gospodu smeli bratje so postati. 
 
Gospod je našo obiskal deželo: 
mar bomo Ga kot tujca odklonili, 
ki vse, kar je, bi želel nam razdati? 
 
31.1. (S. Georg) 
NIHIL SOLLICITI 
 
Zakaj bi se izgubljali v skrbeh? 
Težila bi usoda nas sinov, 
bodočnost nas vznemirjala rodov, 
klonili malodušni na poteh? 
 
Veselje naj zasije nam v očeh, 
pogled odpira se v življenje: nov, 
Gospod je blizu, Oče vseh vekov, 
otroke kliče nas na vseh straneh. 
 
Privedel rod in zbral svoj rod bi k Sebi, 
podaril rad bi svoje nam kraljestvo, 
vse naše Vanj se zlivajo poti. 
 
Prevzame skrb v sleherni potrebi, 
uči in vodi, varuje občestvo, 
ki Njemu se zaupno izroči. 

 
FEBRUAR LXVI: 
 
Vprašujem se, kaj zarjo je prižgalo 
čez vse nebo blestečo gorečo? 
Katero hoče naznaniti srečo? 
Od kod se toliko luči je zbralo? 

 
Srce duhovnika je žar spoznalo: 
spoznalo Mater v Njeni roki Svečo, 
ki vso odvrne od sveta nesrečo, 
saj Dete se za nas je darovalo! 
 
O zarja novih dni in prag pomladi! 
Ne bo nas več ovijal greha mrak: 
Duhovnik veliki nas bo očistil. 
 
Darovi skromni so pred Njim zakladi, 
naš duh pripravljen Mu čez vse je drag: 
nam v srečo, Njemu v slavo bo koristil! 
 
1.2. (S. Georg) 
FRUMENTUM CHRISTI 
 
Gospodova postanem naj pšenica 
Vse moje zrnje je za Njega zrelo 
in čaka, da postane Kruh, veselo: 
katera naj mi škoduje krivica? 
 
Naj zmaga in izkaže se – resnica, 
zavzeto bo človeštvo ostrmelo, 
v daritvi iz ljubezni se ogrelo: 
po Kruhu segla vsaka bo desnica. 
 
Duši bogastvo moje tesno zrno, 
ne more se sprostiti moja moč: 
želi se v meni – darovati Bog! 
 
Sovraštvo bo zdrobilo ječo črno, 
ovire zadnje strlo bo obroč: 
dovolj bo Kruha za nešteto rok. 
 
2.2. (S.Joan. B.)  
NUNC DIMITTIS 
 
Dočakal sem, kar sem srečno želel! 
Življenje moje ni bilo zaman. 
Najlepši vzšel je, zasijal je dan: 
Odrešenika danes sem objel. 
 
Spoznal sem, kar mi sam je razodel: 
da je Duhovnik veliki izbran, 
očistit in osrečit nas poslan, 
da spet se bo pomladil svet uvel! 
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Zagledal žar sem Svetega Duha, 
doslej mi v notranjosti je sijal: 
živ danes topil v svoje je svetišče. 
 
Najlepša ga prinesla je žena, 
po Njej se sin za nas je daroval, 
Njegovo smo postali bivališče. 
 
2.2. LUMEN AD REVELATIONEM 
 
Vsi iščemo, želimo si – luči, 
po vseh je naših iščemo poteh, 
pa najdemo le – sebe in svoj greh 
in naši prazni dnevi so – noči! 
 
Odprimo krmežljave že oči! 
Ne bodimo več sami s v posmeh. 
Razlila Luč se je po naših dneh: 
sprejema čaka in od nas želi. 
 
Bomo stegnili roke po Otroka, 
ki beden le tesarjev je Rejenec, 
pred svetom je ves reven dar Njegov? 
 
Predali bomo se – ljubezni toku, 
ki neizčrpen – sreče je studenec? 
Kdor sprejme ga, uživa – blagoslov! 
 
FER.V. – III. QUADR. 
 
Rešitve iščejo oči bolnika, 
usmiljene pomoči bedni čaka: 
želi Ga, išče v svetu misel vsaka – 
o, da bi našla pravega Zdravnika! 
 
Pred Njim bolezen vsaka se umika, 
iz duše se Njegove moč pretaka, 
kot sonce zažari iznad oblaka: 
človeška obnovljena je odlika! 
 
Očesu smrtnemu je nemogoče 
zajeti bistvo svetega Boga: 
le prošnje naše iščejo Ga vroče. 
 
Iz bolnega, trpečega srca 
kipi prepričanje, da vse, kar hoče, 

dobrota nam Zveličarjeva da! 
 
3.2. DE EA. D. IV. p. EP. (S.Joan. B.) 
PRO FRAGILITATE 
 
Slabotna, krhka naša je narava: 
ne more sama nase se zanesti 
viharji premetavajo nas česti, 
da vsaka misel v strahu vztrepetava. 
 
Pretežke zdi ljubezni se postava, 
pustili v nemar brata smo na cesti, 
sebičnosti smo dali se zavesti, 
kot bi sami življenje bili – glava. 
 
Beseda živa kliče nas v viharju 
in hoče, da bi nam postal – v korist, 
da bi potopil naš ponosen hlad. 
 
Premalo smo zaupali – Vladarju, 
premalo notranji obraz je čist: 
da dvignili vsaj zdaj bi svoj zaklad! 
 
FER. VI. – V. QUADR. 
 
Utrujena in žejna je na smrt 
človeška duša, polna zmot in greha 
v trpljenju se modrost posvetna neha: 
prepad globok pred nami je odprt. 
 
Še bolj kot mi, je Učenik potrt, 
nemoč Njegova – naša je uteha, 
po njej do dna razgali se pregreha, 
odkrije odrešilni se načrt. 
 
Očeta v duhu in resnici moli 
otrok, ki Žive vode je zajel, 
v besedi božji se je prerodil. 
 
Usahnil Vrelec ta ne bo nikoli 
do konca bo življenja nas pojil: 
kar ni sejal, bo človek rešen žel. 
 
4.2. (S.Joan. B.) 
SACERDOTII DIGNITAS 
 
Največjo, Bog, si dal mi vseh časti: 
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postati smel za Tebe sem – srednik, 
pastir za Tvoje ovce in vodnik. 
Glej, zvesto Tvoja čreda mi sledi! 
 
Darove Tvoja milost mi množi: 
duhovni svojim dragim sem rednik, 
delim jim Kruha – oče, svečenik, 
ne bo težak račun poslednje dni. 
 
Zaslutil že bodoče sem veselje, 
ki mogel sem ga v Tebi zasejati, 
veselje, kot premoreš ga le Ti! 
 
Zvestoba vdana – k Tebi me pripelje, 
ki z večnostjo želiš nam plačevati, 
Pastir najboljši si za vse stvari. 
 
III. QUADR. 
 
Pred sodbo naša duša trepeta – 
odkriti grehi so in jasno vse – 
Resnica je, kar priče govore: 
nemir in groza stiskata duha. 
 
Odpirajo prepadi se gorja, 
Sodnika naše misli se boje, 
in kazni, ki zasluženo groze – 
zapisal Učenik je sodbo – v tla. 
 
Pozabljeno! Za vekomaj prešlo  
je vse, kar nam strahotno je grozilo, 
srce je čisto – kot pomladni cvet. 
 
Zaupno spet ozira se v nebo, 
hvaležno bo ljubezni zarjo pilo: 
odpira nova pot se skozi svet. 
 
5.2. (S. Georg) 
VIDETE VOCATIONEM 
 
Poklicana je duša, da služila 
Bogu v ljubezni čisti bi, zvestobi, 
v modrosti neskaljeni in milobi, 
napadom, zankam se strasti ognila – 
 
da bi najboljši delež izvolila, 
ki zmagoslavno kos je vsaki zlobi: 

in ni podvržen smrti, ne trohnobi 
poklicana, da bi - Boga slavila! 
 
Glasnejši klic neba je kot – meso, 
preslišati nikdar ga ni mogoče 
in srečni smo samo, če mu sledimo. 
 
Ljubezen nas zajela je – Boga, 
izpolnil nam je hrepenenje vroče: 
v Njegovi moči v vek se veselimo. 
 
DOM. IV. QUADR. 
 
Čemu oziramo se zaskrbljeni, 
vsi mračni in nemirni od skrbi, 
kako prenesli bomo težke dni: 
da ni pomoči, človek bedni meni. 
 
Množi v desnici se blagoslovljeni 
nebeški kruh – uživamo Ga vsi, 
nasiti nas in željo uteši 
po hrani naše duše dragoceni. 
 
Vprašujemo, kako se to zgodi, 
kot deca presenečeni stremimo, 
dejanje božje naš presega sklep. 
 
Dobrotna dlan Očeta nas živi, 
zaupno vse skrbi ji prepustimo: 
razjasnil se je mračen naš pogled. 
 
6.2. D – 70 (Assumpta) 
ITE ET VOS 
 
Pojdite, dragi, tudi vi na delo! 
Vinograd čaka tudi vaših rok – 
kaj prazni bi postajali okrog, 
kot mrtvo je jesensko listje velo. 
 
Življenje novo se je spet začelo, 
pomladno rastje v nas prebudil Bog. 
Kdo zmago bo dosegel iz otrok? 
Čigavo venec bo prejelo čelo? 
 
Plačilo se izvoljenim smehlja. 
Plačilo prvo – v duši mirna vest, 
da ni zaman na vrta trkal – čas – 
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Prepozna ura ni nikdar bila: 
plačnik je Bog velikodušen, zvest, 
razjasnil je nad nami svoj obraz – 
 
FER.  II. – IV. QUADR.  
 
Modrost nebo nam svojo razodeva: 
kar so roke človeške le gradile 
v zavesti kljubovalni svoje sile, 
podre se, preden pride konec dneva. 
 
Nasprotno, kar je b ožjega, uspeva, 
čeprav pesti bi grešnikov grozile, 
preroke bi preganjale, morile – 
po smrti luč še večjo izžareva. 
 
Svetišče novo raste pred očmi: 
z dna globin se dviga v nedogled, 
kot sonce svetla njega je svetost. 
 
V njegovem ognju ves naš greh zgori, 
pred njim umakne naša se slabost, 
posvetnosti izgine zadnja sled. 

(v nebo se pne in raste v 
nedogled) 

 
6.2. (Assumpta) 
MITTO VOS 
 
Pošiljam v nove kraje vas in mesta, 
pošiljam na obilno, sveto žetev – 
poganja zlato klasje Moja setev: 
široka vabi vas in ravna cesta – 
 
Deviška čaka Cerkev vas, nevesta – 
otrokom njenim ste odvzeli kletev: 
oblast sem dal za to vam in vam rekel – 
Prijetna mi je vdanost vaša zvesta. 
 
V premnogih vaših sem skrbeh navzoč, 
besedo navdihujem, blagoslavljam, 
uspehe vedno nove vam rodi – 
 
Veselega sem oznanila – moč, 
po vas – kraljestva temelje postavljam, 
ki konca ni – na kraj mu večnosti? 

 
7.2. (S. Georg) 
OSTENDIT ILLI 
 
Pokazal si, Gospod, mi svojo slavo: 
od vseh je lepša, polnejša stvari 
in vredna, da si duša je želi, 
z lučjo si njeno obsijal mi glavo. 
 
Poplemenitil mojo si naravo: 
ko človek vse za Tebe zapusti, 
stoterno več in – boljšega dobi, 
v radost se dvigne neskaljeno, pravo. 
 
Družino k Tebi vodi in jo hrani: 
z lučjo jo Tvoje milosti ožarja, 
v usmiljenju jo Tvojem sme soditi – 
 
Na prestol sedel je med nebeščani, 
dobrota Tvoja mu časti podarja, 
ki v svetu komaj se jih da slutiti. 
 
8.2. (Assumpta) 
CONFESTIM APERIANT 
 
Ko si potrkal, smo takoj odprli, 
pripravljeni bili smo slednji čas, 
na Tvoj smo budno čakali obraz, 
trenutek prvi smo Te, Bog, uzrli. 
 
Ko bratje vaši v suženjstvu so mrli, 
zaznali njihov smo proseči glas, 
krivic težak smo odvrnili plaz, 
boleče rane v Tebi smo zaprli – 
 
Z ljubeznijo si vrnil usmiljenje, 
na ženitnino skupno nas povabil 
z odrešenimi, radostnimi brati – 
 
V nesmrtno si povabil nas življenje, 
nikogar nisi izmed nas pozabil, 
ki Sam pred našimi si prosil vrati. 
 
FER. IV. – IV. QUADR. 
 
Zavzet od rojstva slepi je strmel, 
ko naš Gospod mu je odprl oči, 
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zagledal sonce, morje je luči 
in prvič pestrost je sveta dojel. 
 
Stvari pozdravljal vzhičen je, vesel, 
nad njimi Njega, ki Ga vse slavi 
n vsaka stvar Mu radostno živi: 
še pred pismarji glas mu ni pošel. 
 
Kaj bi sicer naj usta govorila, 
kot o dobroti, moči pričevala, 
ki želje je najtišje prekosila? 
 
In toliko glasnejša je zahvala 
iz srečnih ust se Jezusu glasila, 
kot Ga tema je zla poniževala. 
 
9.2. (S. Georg) 
INVICTUM ASSERTOREM 
 
Vodila me je, posvetila – Mati. 
Izročil vdan sem svoje Ji srce. 
Do zadnjega me spremljala je dne, 
sklenila mi je v bojih pomagati. 
 
Časti sem zagovornik smel postati, 
ki božje Ji delijo jo roke, 
skazujejo vse angelske vrste, 
vsi čisti njih duhovi in bogati – 
 
Želela je, da brate bi prebudil, 
ki Njene niso videli lepote, 
tajili v omejenosti jo slepi – 
 
Ob Njeni roki – nisem se utrudil, 
z darovi Njene mile sem dobrote 
izvršil, kar so – božji bili sklepi! 
 
FER.V. – IV. QUADR.  
 
Umrlo je, kar je srce rodilo, 
kar mu najdražje je bilo na svetu – 
grenko umrlo je v pomladnem cvetu, 
v prepade smrti se je potopilo. 
 
Kako naj bi na rano pozabilo, 
ki konec je napravila poletu? 
kateremu sledilo bi nasvetu 

srce, ki svoj zaklad je izgubilo? 
 
Še eno se Oko je zasolzilo, 
ko vso človeško je nemoč uzrlo: 
ljubezni spet življenje je vrnilo. 
 
Pogled v globine božje je odprlo, 
srce z močjo neskončno napolnilo, 
okove smrti je strahotne strlo. 
 
10.2. (S. Georg) 
DEUS COMMENDAT 
 
Iskala nisem sama si časti: 
samo za božjo vselej sem živela, 
trudila sem se zanjo in gorela, 
iskala sem jo svoje žive dni – 
 
In, kakor luč močneje zagori, 
če se iz več plamenov je razvnela, 
bolj čista, jasna je in bolj vesela, 
združiti duša z brati se želi. 
 
Začuti bolj globoko vso skrivnost, 
ki razodeti hoče jo Gospod, 
in več glasov se v eno pesem zlije. 
 
Odkrije, osvoji si prej modrost, 
ki nam pošilja jo nebo na pot, 
in – manj se ji je bati: hudobije! 
 
FER. VI. – IV. QUADR. 
 
Nešteto je poti, ki v grob drže, 
in vsaka v mračni senci se konča: 
iz njega več nobena ne pelja, 
kako stalile kamen bi solze? 
 
Trpeče dviga k Bogu se srce: 
nosilo laže breme bo gorja, 
če vsako svojih Mu pove želja: 
tolažbe upati, rešitve sme! 
  
Razmakne skala se kot bel oblak 
in mrtva senca vstane, oživi: 
v objem se dragim širijo roke. 
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H Gospodu vse se dvigajo oči, 
ki je razgrnil smrti mrak težak, 
pregnal za vedno z naše ga zemlje. 
 
11.2. (M. miss) 
INEBRIASTI TERRAM 
 
Uničevalo strašno je valovje 
uporni, divji, razbrzdani svet – 
Nihče ne bil iz živih je otet, 
če ne bi umirilo se vodovje – 
 
Proseče dvignilo se je gorovje 
v višave, k jer prebiva Trikrat – Svet; 
usmilil se je n poslal nam Cvet, 
ki rešil krhkih bitij je domovje – 
 
Brezmadežna stopila je med nas, 
valovi divji so se umirili,  
prelili v vir – stoterih milosti! 
 
Bolnik in grešnik išče njen obraz, 
da spet bi ozdravel in se umili, 
zajemal iz vrelca – radosti – 
 
12.2. (S.Joan. B.) 
VIRI MISERICORDIAE  
 
Častimo, Mati, Tvoje bolečine, 
globoke Tvoje in odprte rane – 
solze peko nas Tvoje neprestane, 
grenkost velika, ki nikdar ne mine – 
 
Deležni najsvetejše smo bližine, 
služabniki ljubezni smo neznane, 
glasniki milosti zaničevane: 
borimo se, da – greh s sveta izgine – 
 
Trpljenja smo zadeli korenine: 
rodi se iz prepadov temnih greha, 
sovraštvo smrtno ga spočenja v čas. 
 
Sinove zbrali nove smo družine, 
postali Tvoja, Mati smo uteha, 
nad nami razjasnila si obraz! 
 
 

13.2. (Assumpta) 
RAPTUM IN CAELUM 
 
Zamakni, duša, v tretje se nebo! 
Pozabi vse nadloge in težave, 
pozabi na nevarnosti, daljave, 
v Boga potopi žalostno oko. 
 
Slabotno in minljivo bo – prešlo. 
Morje veselja čaka nas in slave, 
časti pri Bogu neminljive, prave, 
vse prepojene z milostjo, lučjo – 
 
Vse, kar imamo delež je z zemljani, 
nihče ne povzdiguje se nad brati, 
nasprotja njihova krotko prenaša. 
 
Zaupanje nas, potrpljenje hrani, 
prav tu sadovi nam zorijo zlati: 
stoterno bo rodila setev naša! 
 
14.2. DE EA : 60ma (S. Georg) 
LIBENTER SUFFERTIS 
 
Prenašali v ljubezni in krotkosti 
napade vse krivične bomo zla, 
udarce, ki pošilja jih tema: 
ne bomo jim podlegli – kljub slabosti. 
 
Znanilci prevelike smo skrivnosti: 
vsebino nje prejeli smo – z neba, 
potrjeno od večnega Boga, 
nikdar Mu ne zaupamo zadosti. 
 
Ledina smo, ki jo trpljenje orje, 
da bo pripravljena za božje seme, 
da mogla v večnost bo pognati kal. 
 
Podaril Bog nam širno je obzorje, 
da posejali bi ga, polni vneme 
v polnosti sad bo blagovesti vstal. 
 
15. 2. (Assumpta) 
DICITE IN LUMINE 
 
Ob belem dnevu naj radost oznanjam, 
ker polno moje je luči srce: 
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razdati moje jo roke žele, 
samo o tem vse svoje dneve sanjam. 
 
Temo in bedo vsepovsod preganjam: 
sovražni se mi smilijo ljudje, 
zaman črtijo me, zaman groze, 
krepko na Luč nesmrtno se naslanjam. 
 
Krog  mene jasen in visok je dan: 
nobenih groženj več se ne bojim, 
samo za dušo strah me je – pekla – 
 
Z Očetovo skrbjo sem ves obdan, 
in božje roke kakor ptič živim, 
ki se svobodno giblje do – neba! 
 
16.2. DE EA: 60ma (S. Georg) 
SOLLICITUDO ECCLESIARUM 
 
Težijo mnoge dušo mi skrbi – 
nespamet moti me na vseh straneh 
in žalostni, ki rabijo uteh – 
Nasprotniki me bijejo s pestmi – 
 
Krivico moje vidijo oči: 
kako naj jo preženem pri ljudeh? 
Stojim še sam na nič kaj trdnih tleh 
Usoda božjih me semen boli. 
 
Požrešne ptice rad bi z njih odgnal, 
zavaroval pred sušo mlado rast, 
priklical nanjo milosti z neba – 
 
Bom našel moč, da trnje poruval 
bi z njiv, ki – Bogu naj zorijo v čast? 
Bo duša lastna se rešila -  zla? 
 
17.2. DE EA: 60 ma (S. Georg)  
ET EGO 
 
Slabosti sem podvržen tudi – sam – 
In bratom svojim – čisto sem enak – 
Najdražje rad ukradel bi mi – vrag: 
kako naj se očuvam – trepetam – 
 
Poskus se mnog izjalovi rokam, 
da bi z lučjo premagovale – mrak, 

ustavi v ječi – prožen se korak – 
Rešitve brodolomec – ne poznam – 
 
Zahvaljen Bog, da si mi dal – slabost! 
Ob njej uvidim, da sem – skromen nič, 
posoda le za Tvojo silno moč. 
 
Nespameti naj reši me – modrost, 
premagan v meni beden bo slabič, 
v kaleh rastočih – Ti boš sam navzoč! 
 
18.2. DE EA: 60ma (S. Joan. B.) 
FRUCTUM AFFERUNT 
 
Prinesli radi bi, Gospod, sadove, 
prinesli radi žetev bi stoterno – 
srce krotko, potrpežljivo, verno – 
pozabili vse Tvoje blagoslove – 
 
Premagati pa moramo rodove, 
ki Tebi nasprotujejo prešerno, 
tajijo Tvojo milost nezmerno, 
v nevarnost Tvojo spravljajo sinove – 
 
Prebiti moramo se skozi – trnje, 
odgnati jate grabežljivih ptic 
in s koreninami razriti – skalo. 
 
V zaupanju bo dozorelo zrnje, 
Besede žive daje moč nam klic, 
živimo, da bi Njemu dali hvalo! 
 
19.2. DE S. MAR. i. SAB (S. Georg) 
ORTUS EST SOL 
 
Ko zdi se, da nikjer ni več prehoda 
med svetim nebom in temo grozečo, 
ki spremenila je življenje – v ječo, 
razlije nova Luč se nam od vzhoda – 
 
Zasluti duša, da nam bo svoboda 
otroštva božjega prinesla – srečo, 
premagala krivico vso morečo, 
rodila sonce, našega – Gospoda! 
 
Deviška Mati – Svetla Zarja – Vrata, 
odpiraš grešnim, žalostnim – pravico, 
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ki smo drugod iskali je zaman – 
 
Vsa polna milosti si n bogata, 
zaklad polagaš v sleherno desnico, 
prižigaš zemlji nov in jasen dan – 
 
FER. IV. DE PASS: 
 
Kot kamen misel zla bi Te zadela, 
ki o božanstvu Tvojem bi dvomila 
in dela čudežna – o Bog! – tajila, 
ki Tebe so, Očeta razodela. 
 
Kot čreda Ti ovac sledi vesela 
družina verna, ki se oklenila 
božanskega takoj je oznanila, 
ko prvič ga po Tebi je prejela. 
 
Iztrgal Tebi nas ne bo nihče, 
ki so ljubezen sama Tvoja dela, 
ovcam, ki so Ti več, kot drugo vse. 
 
Po Tebi duša naša je povzpela 
se do časti, ki komaj jo ume: 
otrok Očetu je postati smela. 
 
20.2. (S. Etienne) 
NUMQUAM EXCIDIT 
 
Kako naj bi ljubezen kdaj pošla? 
kako naj bi se sonce ohladilo? 
kako usmiljenje – izjalovilo? 
kako naj pozabili bi – Boga?! 
 
Ne moremo iztrgati srca, 
da ne bi živo več nam v prsih bilo – 
Otroka v nas – v moža je spremenilo, 
v Jeruzalem nas spremlja, do – neba – 
 
Ohranja slavni Davidov nas Sin: 
bili smo slepi – dal nam je luči, 
bili smo lačni – svoj deli nam Kruh – 
 
Življenje svoje nam deli z višin,  
ljubezen siplje nam na vse poti, 
umirat gre, da naš bo živel duh! 
 

FER. V. DE PASS 
 
Bile so slajše kot najdražje vino 
solze skesane in spokorne žene, 
v bolest in upanje vse potopljene: 
ko Jezusa iskala je bližino. 
 
Njej sami so hladile, bolečino, 
ko je spoznala, da je vse brez cene, 
sveta ljubezen – kakor prazne pene: 
Zveličarja iskala je toplino. 
 
Kot rosa bi oprala mladi cvet, 
iz solz je nova sreča zaživela: 
njen vonj prijeten je postal Gospodu. 
 
Vse dalj se širil je po njenem rodu, 
človeški pelin je spreminjal v med, 
ozdravljal srca bolna, nevesela. 
 
21.2. ADOR. (S. Georg) 
LINGVIS HOMINUM 
 
Če vse bi znal, govoril bi jezike, 
kar zemlja jih premore in nebo, 
s preroštvom, z vero segel bi na dno 
modrosti, ki premeri vse razlike 
 
in izsledi, povsod postavi stike, 
da bi življenje nam bilo lahko: 
ostal bi prazen, žalosten močno, 
popolne bi ne uresničil slike. 
 
Premagal bi ga, prehitel preprost 
otrok, ki zna ljubiti prav iskreno 
in ne premišlja in se ves razdaja. 
 
Ljubezen globlja je kot vsa modrost, 
razdajanje je njeno – dragoceno 
in, več kot daje, več ji še – ostaja – 
 
22.2. (S. Joan. B.) 
GRATIA ET PAX 
 
Prinašam milost vam – prinašam: mir, 
ovčice moje ljube, razpršene –  
skrivnosti ne zakrivam vam nobene, 
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darov nebeških vam odpiram vir – 
 
Ne plaši naj obilje vas ovir: 
to prilike za vas so dragocene, 
da – moč Gospodova se razodene, 
ki sega preko vseh meja in mer – 
 
Zaupanje, hvaležnost naj krepi, 
poglablja v vas se, raste z dneva v dan, 
veselje napolnjuje vam srce – 
 
Na trdni Skali noga vam stoji, 
pričakovanje vaše ni zaman: 
Gospod nobene ne prezre želje! 
 
23.2. F. IV. CIN. (M. miss.)  
SCINDITE CORDA 
 
Pretrgajte srce, ki pozabilo 
je na Gospoda in Njegovo čast – 
ujela ga je v sužnost temna slast, 
saj pot, ki vodi v smrt, je izvolilo. 
 
Zapravilo je srečo, izgubilo – 
kdaj spet postala bo njegova last? 
življenja poteptalo bujno rast, 
zaklad je pri Očetu zavrnilo – 
 
Glasno budi nas, kliče – usmiljenje. 
otrokom hoče svojim prizanesti, 
če bi v solzah umili svoj obraz. 
 
Odvzel Gospod vse naše bo trpljenje, 
če spomnil Nanj bi spet se rad nezvesti, 
zaprosil odpuščanja ga na glas. 
 
24.2. (S. Georg) 
CUI VOLUERIT 
 
Kako Očeta mogel bi spoznati, 
kako spoznal Njegovega bi Sina, 
če ne bi pritegnila me bližina, 
ki Bog me hotel vanjo je pozvati! 
 
Usmilil se je, sklenil me izbrati 
zatrepetal sem v sreči opomina, 
premagala me božja je toplina: 

začel sem blagovest oznanjati. 
 
Če breme je časti me kdaj težilo, 
če kdaj utrujen mogel bi kloniti: 
v Gospodov sem zatekel se objem! 
 
Njegovo me Srce je poživilo, 
pri Njem sem mogel, smel se okrepiti, 
da milost sem izpričal vsem ljudem. 
 
24.2. I.V.p.CIN. (S. Georg) 
MULTI VENIENT 
 
Prišlo jih mnogo je od vseh strani, 
nadložnih vrsta, žalostnih bolnikov – 
zaman iskali drugih so zdravnikov, 
kako življenje – smrtnik naj deli?! 
 
Ganile so Me žalostne oči: 
čeprav potrebni bi bili – sodnikov 
in strogih opomina učenikov, 
sem vrnil zdravje jim za dolge dni! 
 
Zaupanje Me je razorožilo: 
(v zaupanju zvenelo je – priznanje, 
molitev njih – iskreno je – češčenje!). 
 
Srce je Moje – greh jim odpustilo 
(dovolj grenko je njih bilo kesanje!) 
slavili bodo – celo Me življenje! 
 
DOM. IN PALMIS 
 
Zganilo se je morje oljčnih vej: 
pozdravlja Kralja množica hiti, 
vsakdo Preroka videti želi, 
kot še nikoli živel ni doslej. 
 
Ponižan in krotak prihaja – glej! 
Hosana! – Mu zveni od vseh strani, 
z ust otrok in starcev se glasi: 
navdušenje, se zdi, da nima mej. 
 
A božje krči se Srce, ihti 
in sredi množice Gospod je sam, 
v trpljenje zre in križ najbližjih dni. 
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Vezi, žeblji grozijo že rokam, 
ki srečo so nam stale na poti 
pretežek križ še božjim je ramen. 
 
23.2. (M. miss.) 
AD NIHILUM VALET 
 
Življenje moje zdelo brez pomena 
bi materi se, brata, vsem  ljudem, 
odveč bi zdel se slehernim očem, 
če ne bi klicala me dragocena 
 
nebeška milost, silna, pomnožena. 
Polet dajala skromnim je močem, 
svetilnik mnogim sem postal nočem, 
sledila čreda mi je posvečena – 
 
Vesel in zvest postal sem oskrbnik 
bogastva, ki ga daje oberoč 
Pastir najboljši, božji – Učenik – 
 
Podpiral me je, vedno pričujoč: 
skrbel sem, da ne bil bi mi sodnik, 
ki sol bi slabo mogel vreči – proč – 
 
FER. II. H. MAJ. 
 
Ne boj se priti, dobra Magdalena, 
ne boj, prinesti dragega mazila, 
ne boj se, če te krivo bo sodila 
človeška zlobnost trda, zaslepljena! 
 
Gospodu je dišava posvečena, 
ki z njo za vse, kar prej si zla storila, 
Pravičnemu bi rada zadostila:  
še vedno je prenizka tvoja cena – 
 
Človeka si kot človek počastila: 
mazilila Gospoda si za smrt, 
v ljubezni se od Njega poslovila. 
 
Zapustil je Gospod ti Svoj načrt: 
na bratih boš Njegovih ponovila 
ljubezni dar – pa ti bo raj odprt. 
 
 
 

25.2. F. VI. CIN. (S. Caecil.) 
ORIRI FACIT 
Pošilja Oče sonce nam z neba, 
da naš oživlja, hrani dan za dnem – 
tolažbo daje žalostnim očem, 
enako greje živa bitja – vsa – 
 
Kako zaprl naj – človek bi duha, 
odtegoval ljubezen bi ljudem, 
ki nam Gospod jih je poslal v objem, 
občani vsi smo – istega sveta! 
 
V dlaneh se naših sonce – pomnoži, 
v bogastvo neizčrpno se prelije, 
napolni čas in morje – večnosti. 
 
V najtežje dni nam pomnoženo sije, 
na najbolj varne vodi nas poti 
in vsako senčno stran na nas – pokrije – 
 
26.2. SAB. CIN. (S. Georg) 
UT TANGERENT 
 
Da bi, Gospod, se – Tebe dotaknili! 
Prelila v nas bi vsa se božja moč, 
vso Tvojo začutili bi pomoč, 
slabosti bi se sleherne rešili. 
 
Bremena krivde bi se iznebili, 
postala svetla bi brezupna noč, 
ki stiska kot železen nas obroč, 
verige sužnosti bi razdrobili! 
 
Stopili – bi na varna, trdna tla, 
igrača več bi ne bili valov 
n krutega peklenskega viharja. 
 
Uzrli v bratih bi – odsev neba, 
postalo srečanje bi – blagoslov, 
ki Kruh nebeški vsem podarja. 
 
27.2. D.I.QU. (S. Etienne) 
ECCE NUNC TEMPUS 
 
Prišel je čas, ko milosti rose 
obilneje kot kdaj poprej z neba – 
Poživljajo in dvigajo duha, 
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da bi sledili jim, nam govore. 
 
Služabniki smo božji – vsi ljudje: 
ko pošlje iz skušnjave nam tema, 
borimo s silami se iz pekla – 
za nas skrbijo – angelske vrste. 
 
Obdajajo Gospodove peruti 
zvesto in varno v nas po vseh poteh, 
ni strah prepadov, groženj nas, moči. 
 
Bogastvo silno naša duša čuti, 
v trpljenju polna – sladkih je uteh 
in z milostjo še druge – bogati. 

V Lj – Golnik – Brezje – Vrba 
– Radovljica 

 
FER. IV. – H. MAJ 
 
Ženam so orosile se oči, 
ko srečale so, videla Gospoda – 
zavzele se, zgrozile, kaj trpi – 
 
A čudno jim gospod odgovori: 
usmilijo naj lastnega se roda, 
nikar ne zamudijo naj prihoda. 
Preroka, ki jih rešiti želi. 
 
Kako otrok, ki mater ja zapustil, 
naj upa na življenja sočen sad? 
kot trhla veja v vetru bo odpal. 
 
Nesrečne smrti rod obvaroval 
bi ljudstvu dobri Kralj njegov zaklad, 
ki zle usode niti ni zaslutil. 
 
27.2. (S. Etienne) 
DOLORES RECOLERE 
 
Zbežali so ljudje pred bolečino, 
postalo streha jih njenih je grenkosti. 
Zavrgli s tem bogate so – radosti, 
nasedli so na – jalovo plitvino. 
 
Kdor v vso se je potopil globočino, 
kdor v vse je ran zamislil se skrivnosti, 
pred morjem je zatrepetal – sladkosti, 

načrtov božjih doumel širino. 
 
Neštete rane – so nešteta vrata, 
ki v božje nas popeljejo kraljestvo, 
če molimo jih vdano kot – otrok. 
 
Rosi iz njih v nas milost prebogata, 
v izvoljenih sprejema nas občestvo, 
sprejema – Mati žalostna in – Bog! 
 
 
 
FER. V. IN COENA DOMINI  
 
Sloni na božjem Srcu brez besed 
deviško čisti, ljubljeni Učenec, 
Besede srka blaženi studenec, 
ki v novi vre obliki v žejni svet. 
 
A Judež spolnit svoj hiti obet, 
izdaje žalostne zaključit venec, 
zločinov smrtnih dovršit prvenec: 
gubi za njim se težka mračna sled. 
 
Povej, srce, kateremu slediš? 
Ljubezni blažene zajemaš vir? 
Za pest srebra Maziljenca moriš? 
 
Uživalo bi rado ploden mir? 
Ljubezni, blagoslova si želiš? 
Ne dvomi, kje do nje je prava smer! 
( - išči, kje bi našlo pravo -) 
 
28.2. F. II. I. QU (S. Georg) 
VENITE, BENEDICTI 
 
Gladuje v bratih naših – sam Gospod, 
želi si sredi bede pretresljive, 
da pomoči Mu dane ljubeznive, 
iz zank bogastva spet bi našli pot. 
 
Bo čutil, zbral dovolj ljubezni rod, 
pobral bo kruh z blagoslovljene njive, 
premagal zle sebičnosti bo vplive, 
delil bo stiskanemu vir dobrot? 
 
Gospod nas kliče! Nujno. Neprestano. 
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Želi ljubezni dati blagoslov 
rokam, ki dale – drobec so srca. 
 
Z življenja večnega nam vrača Mano, 
v Kraljestvo vabi božjih nas sinov, 
pripravlja vse zaklade nam – neba! 
 
FER. VI. IN PARASCEVE 
 
Zakrivajo si angeli obraz, 
ne morejo več gledati trpljenja 
in ne krivic, ki zloba jih počenja, 
Bogu nesramno roga se, na glas. 
 
Sprejel Pilatov, Kaifov je ukaz 
človekov Sin – in hranil ni življenja: 
v objem na križu roti – glej! – razpenja, 
ustavil z njim je prejšnje jeze čas. 
 
Zdaj Križani začenja govoriti – 
Zapisal v tla prevzetnih bo zločin ponos, 
začenja jih zavračati, soditi? 
 
Prihaja glas iz ranjenih globin: 
Odpusti, Oče, daj jim pozabiti, 
kar nevede prišlo je iz temine. 
 
MAREC LXVI 
 
Borita smrt se naša in – življenje – 
snega plazovom – preproge cvetja, 
teme obsodba – pesem mladoletja, 
v zaklade spreminja se – trpljenje – 
 
V višave dviga sveto se brstenje, 
posluša Oznanilo razodetja, 
ki nove temelje polaga – štetja 
in v vdano službo zliva se hotenje. 
 
Sumničenja – devištvo premaguje 
pravica – senc se zlobnih ne boji 
in nezlomljiva je Resnice moč – 
 
V odpovedi svet trpki posvečuje 
in v nove vodi nas – Vstajenja dni, 
saj vedno krajša je, milejša – noč – 
 

SAB. SANCTO 
 
Kot nekdaj mi v naročju spet počivaš, 
moj dragi, moj edini – božji sin, 
neštet budi se v duši mi spomin – 
po smrti še mi Svojo pot odkrivaš. 
 
Saj vem, da veličastvo vse uživaš, 
ki Tebi, Kralj, nebeških gre višin, 
ko hudobijo, greh si strl nižin – 
a joku mojemu se ne odzivaš – 
 
Poslednjič te objamejo roke, 
zdaj zemlja te prevzema – druga mati, 
ki sam si pred vekovi jo ustvaril. 
 
Ničesar več mi ni mogoče dati, 
Tvoj grob kropijo moje le solze, 
ki stvarstvu si življenje bil podaril. 
 
1.3.  F.III. I. QU (Assumpta) 
EXALTATAE VIAE 
 
Kako so božje – vzvišene poti! 
Začrtal nam Gospod jih je vesolja, 
svetosti je pred nas razgrnil polja, 
nad nami vedno ljubosumno bdi – 
 
Izžene, kar bi žalilo oči 
vladarja – vse, kar ni Njegova volja, 
ki za družino božjo je – najbolja, 
kupčije v dušah naših – ne trpi! 
 
Prisrčna hvalnica poveličuje 
otroško vdana Ga – to Mu je všeč, 
saj nežni setvi – daje polno rast. 
 
S potoki milosti nas nasičuje, 
odpušča grehe nam – Gospod ljubeč – 
iz čistih src zveni Mu hvala, čast. 
 
DOM. RESUR.  
 
Oznanil angel je nekoč življenje 
Besede večne, ko prišla je v svet – 
zdaj vidijo oči ga smrtne spet – 
Gospodovo oznanja nam Vstajenje. 



Zdenka Serajnik, Pesmi - soneti 
 

198 

 
Za vedno je premagano trpljenje, 
odprl se grob je kot v pomladi cvet, 
načrt rešenja zdaj je razodet: 
presega daleč  naše hrepenenje. 
 
Prevzela luč Vstajenja je žene: 
na krilih angelskih so pohitele, 
da vest veselo celi svet izve. 
 
Še zdaj besede njihove žive, 
do konca dni ne bodo onemele, 
nasprotja vsa pred njimi se zgube. 
 
 
2.3. F.IV. QU. T. QU. (S. Georg) 
SIGNUM QUAERIT 
 
Velikih znamenj grešni rod želi – 
Na tem, kar še nikdar se ni zgodilo, 
kar vsa dognanja bi spremenilo, 
umazane bi pasel rad oči. 
 
Lahko velike gledal bo stvari: 
Življenje se bo v smrti prebudilo, 
v telo se zmagoslavno bo vrnilo,  
ki v grobu tri počivalo je dni. 
 
In duša, ki iskala je modrost, 
spolnila voljo večnega Očeta, 
Gospodu draga je kot – mati, brat. 
 
Skrbno obvarovala bo svetost, 
da lepša se od prejšnjih dni razcvete 
in pred peklom bo čuvala zaklad. 
 
3.3. F.V. – I. QU. (S.Joan. B.) 
ADJUVA ME 
 
Pomagaj, slavni Davidov mi Sin! 
Pomagaj, reši mojo bolno hčer – 
Pomagaj, vrni moji duši mir, 
zaupam Vate iz srca globin. 
 
Usmili se velikih bolečin, 
ki vse moči in milosti si vir, 
da tujka sem, ne moti me prezir! 

Kaj mar Ti vere je, rodu – daljin. 
 
Za skromno se drobtinico oziram, 
ki Tvoje jih bogastvo siplje v svet, 
ujela jo bom v žalostne dlani. 
 
Na tvojo dobrotljivost se opiram, 
nobene naših ne prezreš besed: 
Kar verujemo, vse se nam zgodi! 
 
 
 
4.3. F.VI.QU.T.QU. (M. misss.) 
VIS SANUS FIERI? 
 
Vsa dolga leta čakal sem – zaman – 
Nihče do mene stegnil ni roke, 
zaman prosilo moje je srce – 
in bol je moja rasla z dneva v dan. 
 
Z neba je k drugim angel bil poslan, 
zdravilne jim odpiral moč vode – 
komu bi moje mar bile solze? 
Kdo z žarom bi ljubezni bil obdan? 
 
Gospod, ki Mu sočutje iz oči 
žari kot novega življenja moč 
in ki navzočnost je Njegova – zdravje! 
 
Kar Bog veli, takoj se vse zgodi, 
v trenutku mine dolga, dolga noč 
in mrtvouden grešnik v Bogu – VSTAL JE. 
 
5.3. SAB. I. QU. (S. Georg) 
DOMINUS ELEGIT 
 
Gospod je ljudstvo svoje sam izbral, 
pokazal vse nam svoje je poti, 
zapisal v dušo nam zapovedi, 
da bi živeti mogli, kot je – prav. 
 
Sovražne sile nas bo varoval, 
prijetne bodo naše Mu dari, 
med vsemi bo povzdignil nas ljudmi 
molitvam, delom – blagoslov dajal. 
 
Bogata, plodna njiva nam je svet: 
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poskušamo, kar bolj bilo bi všeč 
neskončni božji, vzvišeni svetosti. 
 
Najlepše Mu izbiramo besed, 
nikdar ne utrudi duh se naš goreč,  
ker ve, da (Bogu) ni nikoli dal – zadosti. 
 
6.3. D. II. – QU.T.QU. (S. Etienne) 
RESPLENDUIT FACIES 
 
Pokazati si hotel nam obraz, 
o Bog, neskončne svoje, večne slave – 
Odsvit zaslutiti nam dal narave, 
ki v njo utopi vesoljstvo se in čas. 
 
Povabil si za Sabo – tudi nas! 
Povabil v bistvu Svoje nas postave, 
ki je – Svetosti žar popolne, zdrave 
in zmage nad trohnobo je izraz. 
 
Težko nam je v Luči govoriti, 
zato si zapovedal, naj – molčimo, 
o Tebi naj – življenje govori! 
 
Lepo po – Tvoji poti je hoditi! 
Vemo, da se nikdar ne izgubimo: 
v trpljenje – Tvoja slava nam žari. 
 
6.3. ADIUTOR ET PROTECTOR 
 
Kot mati dete, pravkar porojeno, 
skrbno neguje, nosi na rokah, 
da kaj mu škoduje, občuti strah, 
z ljubeznijo ga hrani dragoceno: 
 
čutila moja duša posvečeno 
je božje varstvo, milosti na dah, 
ki spremlja po najtežjih na stezah, 
ohranja mi življenje ogroženo. 
 
V nobeni stiski me ne zapusti, 
nevarnostim odbije zadnjo ost, 
nesluteno mi podeljuje moč. 
 
Še groza smrti se pred njo zgubi, 
premagala poslednjo sem grenkost 
ločitve več me ne vznemirja noč. 

 
7.3. F.II. – II. QU (S. Georg) 
QUAETIS ME 
 
Odkar sem stopil v mali Betlehem, 
odkar začel sem svojo pot med vami, 
nobena vas beseda ne predrami, 
sovražnim, žal! – le govorim ljudem. 
 
Prisoten vedno vašim sem očem, 
pa vedno le zmajujete z glavami, 
vse več hoteli vedeti bi sami: 
zadrega vaša raste z vsakim dnem! 
 
O, kdaj resnično boste Me iskali! 
Ljubezen kdaj krenila bo na pot 
in kdaj se duša vaša bo – odprla? 
 
In kdaj Očeta boste v tem spoznali 
kar vas oznanja vam nebeški svod – 
Gorje, če duša vaša bi – umrla. 
 
7.3. INFINITUS THESAURUS 
 
Neskončen je podaril mi zaklad 
Gospod, ki živa, večna je  - Modrost – 
odkril zamisli svojih globokost, 
ki preko naših pojmov je  - bogat. 
 
Ostal močan sem in ostal sem – mlad: 
v višine strme sem polagal most, 
skrivnostim mnogim smel postati – gost, 
ljudem in angelom – prijatelj, brat. 
 
V rokah zaklad kot plamen mi žari, 
premnogim v dušo posijal rodovom 
svetal je – sveti kruh: resnice. 
 
Kako zbledi, kako naj otemni? 
Postal je daljnim kaži pot vekovom, 
saj jim – Najvišjega odkriva lice. 
 
8.3. F.III. – II. QU. (S. Barthol.) 
SECUNDUM OPERA 
 
Zamislili smo v svoje se – besede 
postalo lastnih naukov na je - strah – 
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Splahnela nam veljava je na mah, 
znašli smo sredi se velike – bede. 
 
Na sebi začutili smo poglede, 
ničesar ni ostalo nam v rokah, 
trohnobe le zaznali smo zadah 
zbežali radi bi – iz lastne srede. 
 
Stojimo revna deca – pred Očetom, 
prosimo za drobno skorjo kruha 
in kapljo blage božje milosti. 
 
Njegovim vdani naukom in nasvetom 
otresli bomo smrti se – napuha, 
pri Njem učili – svoje žive dni! 
 
8.3. MAXIMUM ET PRIMUM 
 
Največja je iz vseh zapovedi 
ljubezen, topla, dragocena, živa, 
vsa nesebična, nepreračunljiva, 
nobenega se ognja ne boji. 
 
Za brata, ki je v stiski, le skrbi, 
in v delu zanj se trudi, použiva, 
potrebe nove išče in odkriva, 
nikdar ji ne poidejo moči. 
 
Po njej nekoč je bil ustvarjen svet, 
ohranja ga in vodi in vzdržuje, 
tolaži v njem – jetnike in bolnike. 
 
Po njej iz – ognja človek je otet, 
samo po njej lahko se posvečuje, 
ustvarja Bogu zaželene like. 
 
9.3. F.IV. – II. QU. (S. Georg) 
IN REGNO TUO 
 
Kako v kraljestvo Tvoje bi prišli, 
o Bog in Kralj najvišjega neba? 
Kako naj oblikujemo duha, 
da bi se dvignili nad vse stvari? 
 
Tako, kot si se nadnje dvignil – Ti! 
Preziral vse časti si iz srca, 
Služiti – Tvoja želja je bila, 

življenje božje dati za – ljudi – 
 
Povzdigoval si dušo pred Očeta, 
zaupal Vanj in ves se Mu predal: 
kako zardel bi pred – sovražniki?! 
 
Želel rešiti bitja si nešteta, 
ki lastni greh jim – sonce je ukral, 
pravico spet jim vrnil do – časti. 
 
9.3. NAGELORUM CONSORTIUM 
 
Hoditi nam je dano – z angeli, 
ob strani naši vselej se – bore, 
podpirajo pri delu nam roke, 
ko iščemo zaklade milosti. 
 
Vse naše premagujejo – skrbi, 
načrtom našim – blagoslov dele, 
sladkost v besede, v misli nam rose, 
molitev njihova – Boga časti. 
 
Zajeli so nas v mreže – večnosti: 
Gospodu in nam samim na – radost, 
vsa naša zbrali drobna dobra dela. 
 
Ponesli so pred Kralja jih Luči, 
zgradili z njimi most so nam v svetost, 
ki nas s sijajem svojim je odela. 
 
10.3. F. V. – II. QU 
CUPIO SATURARI 
 
Želim daru usmiljene roke, 
kraj mize bogatinove medlim – 
Ne zmenijo se gostje, da – trpim – 
Ne vidijo me, zase le skrbe. 
 
Vendar ne neha upati srce! 
V zaupanju v Gospoda ves živim – 
Z Njegovo milostjo duha pojim. 
Mladike moje – se ne posuše! 
 
Poganjam v večnost svojo zvesto rast. 
Razširjam v onostranstvo svoje veje. 
V obljubah svojega Boga počivam. 
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Njegova tiha sem, izbrana last. 
S skrbjo edinstveno me hrani, greje – 
Življenja prebogati Kruh uživam. 
 
10.3. VOLUNTAS PATRIS 
 
Očetova je Volja, da pokliče 
otroke ljube – k Sebi iz trpljenja, 
svetal jim venec podeli življenja, 
saj vselej so bili Mu – zveste priče. 
 
Katera stvar naj v svetu jih še – miče? 
Zavedajo se svojega hotenja, 
v nobeni stiski vera njih ne jenja: 
vsa zloba – kakor da se jih ne tiče. 
 
Na zemlji sklenjen venec – v večnost rase, 
in brat kako naj – brata izgubi? 
Kako Borilec naj se kralju izneveri? 
 
Sledi Mu skozi hude – v dobre čase, 
zmaguje – nadnaravno poln moči, 
v obilni Bog jo svojim daje meri. 
 
11.3. F.VI. – II. QU. (S. Georg) 
PLANTAVIT VINEAM 
 
Vinograd smo Gospodov, zasajen, 
izbrana božja smo in mlada rast: 
skrbimo li, da bi Mu dali čast, 
da s sadeži iz nas bo nagrajen? 
 
Mu sleherni naš dih je posvečen? 
Priznavamo Vladarjevo oblast? 
In Stvarniku se ne upira – last? 
Ne bo pred sodbo duh naš – pogubljen? 
 
Smo brez pridržka naslonili, vdano, 
na Angelni se kamen večnosti? 
Z ljubeznijo se vzidali v Boga? 
 
Nasprotovanje naše neprestano 
grozi, da Skala nas nekoč zdrobi, 
zgubljena bo pravica – do neba – 
 
 
 

DOM. II. POST PASCHA 
 
Kako, Gospod, bi črede ne poznal, 
ki hodiš sredi nje, za njo živiš, 
pogosto sam zaradi nje trpiš: 
življenje Svoje si ji daroval. 
 
In kaj imaš, da nisi ji že dal? 
Telo nam lastno, svojo kri deliš, 
prezira našega se ne bojiš, 
ker veš, da le po Tebi svet bo vstal. 
 
Tolaži misel nas, da nas poznaš, 
da več za našo revščino, slabost 
in prav zato nas iščeš z vso skrbjo. 
 
Z ljubeznijo usmiljeno krepčaš, 
duha, življenjsko daješ nam modrost, 
da za Teboj hodili bi zvesto. 
 
12.3. SAB – II. QU (S.Joan. B.) 
PATER, PECCAVI 
 
Grešil sem, Oče moj – hudo grešil! 
Zapustil sem Te in odšel sem v svet – 
Solze grenke so mi – vsakdanja jed, 
pokora mi je greh moj lahkoživ. 
 
Povrnem se! – Srce ti bom odkril. 
Ne bom iskal in našel ne besed: 
skesan ti moj povedal bo pogled, 
kaj vse sem v Tebi, Oče – izgubil! 
 
Saj nisem vreden, da bi Tvoj otrok 
se mogel spet in smel imenovati: 
le hlapec tvoj postanem naj, niče. 
 
Da odpuščanje prejmem le iz rok, 
v katerih vekomaj želim ostati 
in ločil me iz njih ne bo – nihče. 
 
DOM. III. POST PASCHA 
 
Kako učenci bi ne žalovali, 
ko Učenik jim napove slovo? 
Čeprav k Očetu vrača se, v nebo, 
odsotnosti so se Njegove zbali. 
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Kako osamljeni bi ne jokali, 
ko svet vesel smejal se bo glasno? 
Pogrešali Gospodovo roko, 
ki njenemu bi vodstvu se predali. 
 
Kako odveč so njihove solze! 
kot bežen bo trenutek čas minil 
in zanje se veselje bo začelo. 
 
Ves blagoslov in vso radost izlil 
Odrešenik v človeško bo srce, 
ki je kot božji Sin nekoč trpelo. 
 
12.3. (S.Joan. B.) 
INTERROGABAT DISCIPULOS 
 
Nenehno, Bog, učence nas vprašuješ, 
odgovor jasen si želiš, priznanje, 
pošteno naj izpriča Te dejanje: 
odkritosti možate pričakuješ! 
 
S skrbjo očetovsko nas posvečuješ, 
nad greh živo zbudil si kesanje, 
oplemenitil naše si ravnanje, 
krepko sovražne sile premaguješ. 
 
V težave, v zbeganost rosiš – miru 
za večnost si ohranil nam življenje, 
ob Skali duša najde – trdnosti. 
 
Pogumno se lahko upremo – zlu, 
z zaupanjem prenašamo – trpljenje: 
Resnica, milost – daje nam moči. 
 
LITANIAE MAJORES: 
 
Prihajam k Tebi kot berač pred Kralja, 
nad neizmernimi strmim darovi, 
iz Tvojih rok rodi se vedno novi, 
po njih se manjša do nebes razdalja. 
 
Prihajam k Tebi kot otrok k Očetu: 
zvenijo v duši znani mi glasovi, 
na zemlji niso pravi nam domovi, 
pozval si nas k nadzemskemu razcvetu. 
 

Prihajam k Tebi – grešnik pred Sodnika, 
težijo greha in slabosti me okovi, 
po vsej pravici sodbe se bojim. 
 
Da odpustiš mi, prosim in želim; 
v usmiljenega upam Rešenika: 
srce mi vzemi in me posinovi! 
 
13.3. D. III. – QU. 
EJECIT DAEMONIA 
 
Izgnal iz vas sem hudega duha! 
Z besedo božjo vsemogočno, sveto, 
odrešil ljudstvo svoje sem zakleto, 
prerodil ga v otroke sem neba. 
 
Luč milosti, predragi, vam je vzšla. 
Oko se zastrmelo je zavzeto 
v ljubezen in dobroto razodeto, 
zaupno išče svojega boga. 
 
V življenju hoče izklesati lik, 
ki po Gospodu samem je posnet 
in mu najmanjša je načelnost – tuja. 
 
Med materjo – otrokom nežen stik 
je povezave z Mano večen zgled: 
zvestobo volji Moji v vas obuja. 
 
14.3. F.II. – III. QU (S. Georg) 
CURA TE IPSUM 
 
Kako ozdravi človek naj se – sam? 
Kako nevarnih svojih gob znebi? 
Nobena reka nas ne poživi, 
kar dano jih širokim je zemljam. 
 
Zateči treba se nam bo – drugam! 
Zaupati valovom – večnosti, 
predati se tokovom – milosti 
in – božjim izročiti se rokam. 
 
Gospod je – Prerok in edin zdravnik, 
ki našo stisko je spoznal do dna 
in ki je živo naše – prerojenje. 
 
Resničen in mogočen Učenik, 
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ves tuj je sredi lastnega sveta, 
ki odteguje dolžno Mu – češčenje. 
 
15.3. F.III. – III. QU (S.Joan. B.) 
LUCRATUS ES 
 
Iz grehov naših, iz največje bede, 
čez vse bi rdi zopet se rešili, 
velike dušne stiske se znebili, 
odrešujoče čakamo besede. 
 
Na Bratih smo ustavili poglede, 
ki kdaj morda se zoper nas rešili: 
iz dna srca mi bomo odpustili, 
ljubezen zrasla bo iz naše srede. 
 
Posode prazne našega življenja 
do vrha so se znova napolnile, 
nikdar ne bo več olje nam pošlo! 
 
Prevzela božja moč bo – usmiljenja 
vse naše krhke vrče – nove sile 
nebo so povezale in zemljo. 
 
16.3. F.IV. – III. QU (S. Georg) 
HONORA PATREM 
 
Vsi dolžni spoštovati smo Očeta, 
ki dal nam svoje božje izročilo 
na pot je, da bi vselej nas vodilo, 
ostala duša bi nam čista, sveta. 
 
Nobena v tem ni prilika izvzeta, 
rešilo nas ne bo opravičilo, 
če kdaj srce bi voljo zapustilo, 
ki pa Gospodu nam je razodeta. 
 
Mrzijo nas umazane roke: 
skrbimo, da so  čiste in umite, 
umazano smo dušo – varno skrili. 
 
Mar nas zares -  ne vidijo ljudje? 
O, vse gnusobe naše so – očite, 
če še tako bi spretno jih – tajili. 
 
 
 

17.3. F.V. – III. QU (S. Georg) 
CURABAT EOS 
 
Ozdravljaš nas. Vročici ukazuješ 
in se takoj pred Tabo izgubi. 
Postal si bolnih upanje ljudi. 
Edini slabe vplive ustrahuješ. 
 
Zaupanje in vero pomnožuješ. 
Kako naj z ustnicami le časti. 
Te vdani rod, od smrti rešeni?! 
Duhovni tempelj svoj v nas – posvečuješ. 
 
Od vseh strani se k Tebi zgrinjamo. 
Slabotni, bedni in – obsedeni. 
Iz nas izganjaš – hudega duha. 
 
Božanstvo vedno bolj spoznavamo, 
najgloblji Tvoje silne vir moči. 
Življenje, duša vsega si sveta! 
 
17.3. SUPER MULTA 
 
Čez mnoge in velike je reči 
postaviti me hotel moj Gospod, 
začrtal blagoslovljeno mi pot, 
poslal je mnoge me iskat ljudi. 
 
Dajala mi zanje vseh je milosti, 
da sem za rodom pridobival rod, 
z resnico osvobajal starih zmot 
in vodil ga v srečnejše, lepše dni. 
 
Množil Gospod nebeške je darove, 
ki smel sam biti njihov – oskrbnik, 
vesel sem, da se – božja čast množi. 
 
Z Gospodom smem uživati sadove, 
ki dal jim rasti sam je Učenik: 
vso večnost se mi duša veseli. 
 
18.3. F.VI – III. QU (S. Berthol.) 
DA MIHI BIBERE 
 
Stojim pred Tabo – tujka in poganka, 
želim požirka – žive si vode. 
Do dna življenje mi poznaš, srce – 
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kako bi mogla biti ti – neznanka? 
 
Največja, zdi se, rešena uganka 
je po besedi Tvoji – Vsi strme! 
Prevzeti še pogani Te časte. 
V zveličanje nas kličeš – brez prestanka. 
 
Kdo bolj je žejen: človek ali – Bog? 
In kdo – razdajati se bolj želi? 
Kateri je studenec – bolj bogat? 
 
Dovolj je vrelcev za nešteto rok, 
vsakdo lahko si žejo ugasi, 
zajame – Svetega Duha zaklad. 
 
 
18.3. PERPETUO CON NUMERARI 
 
Želimo si, da vedno bi ostali. 
Pastirju vdane Dobremu – ovčice. 
Z obiljem božje hrani nas – resnice, 
ki prav zaman bi je drugod iskali. 
 
Želimo, da bi – sami ne ostali, 
da božje ne bi zatonilo lice, 
da v varstvu svete božje bi desnice, 
nasprotnike vsak dan premagovali. 
 
Nihče – in nič! – nam vere ne omaje, 
v preganjanju še bolj se utrjuje 
saj nas Beseda – vodi v lepše dni. 
 
Nihče ne vzame – zadnje nam postaje, 
ki z blaženostjo prejšnje povračuje 
in slutnjo – v gledanje spremeni! 
 
19.3. (Frankolovo) 
IN BENEDICTIONE 
 
Spomin je tvoj na vek blagoslovljen. 
Izbran in ljub Najvišjemu, Bogu, 
zaščitnik, varuh našega rodu, 
kot drug izmed očetov ni – noben. 
 
Po Svetem Duhu samem posvečen 
najbližje srce – božjega Sinu, 
sejalec nam in jamstvo si – miru, 

lahko ozdraviš čas naš – zagrenjen. 
 
Iskreni,  čisti, neskaljeni zvezi 
raduješ se Neveste in Device, 
ki pred lepoto Nje – se mrak gubi. 
 
Edini kos si – vsej peklenski jezi, 
obdan z oklepom vere in pravice, 
katerih vse človeštvo si želi. 
 
19.3. COGNITOR ABSCONDITORUM 
 
Gospod, Ti vidiš nam na dno srca, 
Vsi naši grehi so ti dobro znani, 
saj so na čelih nam zaznamovani 
in gledajo jih vse strani sveta. 
 
Prav s tem ponižal si napuh – do dna, 
in naši skriti tvori so – izdani: 
človeku nemogoče je, da brani 
vsa izhodišča svojega gorja. 
 
Obsodbe čakamo – povsem: pravične, 
sprijaznili smo z vso se njeno težo. 
Kaj drugega naj pač bi zaslužili? 
 
Ne smrt! – Obnova slike je odlične 
Gospodu bolj po volji, zaželeno: 
v usmiljenju so grehi utonili. 
 
20.3. D.IV.QU (S. Etienne) 
UNDE EMEMUS 
 
Sem iz občinstva glas, ki – godrnja? 
In – Kaj bo ljudstvo jedlo, me skrbi? 
Le kruha moje iščejo oči? 
Prav nič več ne zaupam na Boga? 
 
Med mojim godrnjanjem množica 
uživa Kruh, ki se v rokah množi, 
in nasičujejo se – tisoči: 
začudenje prevzema mi duha. 
 
Začudenje nad silno, neumljivo 
mogočnostjo, ljubeznijo, dobroto, 
ki stvari sleherni deli jedi. 
 



Zdenka Serajnik, Pesmi - soneti 
 

205 

Pozornost duša svobodna uživa, 
pregnal gospod je suženjsko slepoto, 
obljube se dedič – božjih veseli! 
 
21.3. F.II. – IV. QU (S. Georg) 
AUFERTE ISTA 
 
Odnesite vso šaro, ki Me – žali, 
odnesite smeti mi iz svetišča! 
Pred Mano – brat naj brata izkorišča? 
Mar v hišo božjo spadajo – živali? 
 
Pred Moj obraz ste trgovat se zbrali? 
Dobička iščete, koristi, blišča? 
In strah vas ni duhovnega žarišča, 
pred Večnim bi za mamom kupčevali. 
 
Poderem vaše trhle vam zidove, 
raztrgam mrežo  plehkih vam laži, 
svetišče neminljivo vam zgradim. 
 
Sinove vse bom vzidal vanj, rodove, 
Beseda vas v življenje obudi, 
kot vam le Jaz lahko ga  podelim! 
 
21.3. CENTUPLUM ACCIPIET 
 
Stoterno sem z neba prejel vsega, 
kar zapustila moja je mladost. 
Prejel spoznanje sem – prejel modrost, 
prejel sem milost živega – Boga. 
 
Odvrnil  nisem lica od sveta: 
z Molitvijo in Delom sem skrivnost 
največjo razodel mu in – sladkost, 
bodočnosti vlil – novega duha. 
 
Presadil večnost v kratke zemske dni, 
dal bežnemu – nesmrtnosti značaj, 
družina moja raste v vse vekove. 
 
Krepko moj zdravi les brsti, rodi, 
v edinstveni se Trti vrašča v raj 
in z radosti vse bogati sinove. 
 
 
 

22.3. I. III. – IV. QU (Assumpta) 
MEA DOCTRINA 
 
Zakaj nad naukom Mojim godrnjate? 
Vprašujete se, kdo bi neki bil. 
Pri vas, zalega, nisem se učil! 
Odreševat samo prišel sem – brate. 
 
Z Očetom Mojim – Krivo se bahate. 
Edino Jaz Njegov bom nauk odkril, 
človeka bolnega z njim prerodil. 
»Če boste – verovali, Me: spoznate. 
 
Poslan z neba sem – Prerok in Glasnik, 
da silno božjo jezo potolažim 
in grešnikom izprosim – odpuščanje. 
 
Zastaranih bolezni sam – Zdravnik, 
trpečim bolečine vse ublažim: 
priznanje njih Me gane in – kesanje. 
 
23.3. F.III. – IV. QU (S. Georg) 
APERUIT MEOS OCULOS 
 
Odprl, Gospod, si slepe mi oči! 
Izkazal čudovito božjo moč – 
Odgrnil z mojega življenja noč, 
ki padli, grešni zarod nas teži. 
 
Odgrnil moč si svoje milosti, 
ki nam edina je lahko v pomoč-  
Studenec si svetosti, v Luč tekoč, 
ki nas očisti, Zate prerodi! 
 
Pomisleki se naši – razprše, 
umolkne jalovo povpraševanje, 
dejanja Tvoja – živa v nas so vera. 
 
Nasprotniki prestrašen drhte, 
kdo zmeni se in še vprašuje zanje: 
slepote njihove je polna – mera! 

ob 3 uri  ponoči umrl na 
Golniku stric Ladi 
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24.3. F.IV. – IV. QU (S. Georg) 
MISERICORDIA MOTUS 
 
Usmiljenje prevzema Mi duha, 
kako velika je človeška beda! 
Ne more je izraziti beseda, 
edina skrb je – božjega Srca. 
 
Strahotna teža mrtvega lesa 
je preizkušnja Mojega pogleda: 
pred njo se silne nujnosti zaveda, 
da kraj napravim vašega gorja. 
 
Poklical mrtvo sem – živo, glasno: 
kdo naj se klicu Mojemu ustavlja?! 
Služabnica samo je Moja – smrt. 
 
Velel sem – zapustila je telo, 
ki obujeno hvali Me, proslavlja: 
življenje svetu nosi Moj načrt! 

ob ¼ na 9 dobim telegram o 
stričevi smrti. 

 
25.3. F. VI. – IV. QU (Annunt.) 
RESURGET FRATER 
 
Ne jokaj, Marta! Mrtvi brat – BO VSTAL! 
Čemu tema bi te plašila groba? 
Glej, novo rast pognala bo trohnoba, 
pred tabo stal bo pokopani – zdrav! 
 
Ni Moje še noči tvoj duh spoznal? 
Naj v žalosti zbledela bi – zvestoba? 
Zaupanje strahuje naj – gniloba? 
Svetlejši žar iz senc bo zasijal. 
 
Naj bi za – smrt nekoč ustavil svet? 
In sebi samemu nasprotoval? 
Začetek, vir sem in Gospod – življenja! 
 
Dejanje Mojih bo dokaz besed – 
Za večnost čas sem s smrtjo prekoval: 
življenje pravo v smrti – se začenja. 
 
25.3. VIRTUS ALTISSIMI 
 
Kdo naj Najvišjega izmeri moč? 

In kdo Njegove sklep doume? 
Njegovi milosti – duha zapre? 
Zavrača luč in si izbira – noč? 
 
Kdo mogel odkloniti bi pomoč, 
ki vsak trenutek znova nas podpre? 
Vsem malodušnim novi dan prižge 
in Kralj vesoljstva v njej je sam navzoč? 
 
Kdo ne bi v živi veri vzplamenel? 
In kdo bi ne utonil ves v ljubezni 
in z Darujočim se bi v Eno zlil? 
 
Človeški dvom ob Njem je onemel, 
v življenje novo, človek, se pogrezni! 
V življenju novem boš – Boga odkril. 

(pridiga o materah) 
 
26.3. JAB. IV. QU (S.Joan. B.) 
HABEBIT LUMEN 
 
Imel boš luč, Moj brat – morje luči 
užival zlato boš razkošje njeno, 
resnico in radost blagoslovljeno, 
užival srečo svoje žive dni. 
 
Kdo naj bi te zavedel kdaj s poti, 
ki dal sem ti jo, čisto, posvečeno, 
na pašo te povabil, oroseno 
s potoki izvršenimi milosti. 
 
Ozri se! – Sprejmi Moje pričevanje! 
Odlašanje in dvom sta – nemogoča. 
Edina sta in – eno: Oče, Sin. 
 
Naj reši te, obogati – spoznanje. 
Usoda – v tvojih je rokah bodoča 
ni volja le – rešiti se – temin? 
 
27. 3. D. I. PASS: (Frank.) 
PER AMPLIUS 
 
Neskončno vzvišen in popoln in svet 
je večni šotor živega Boga, 
za vse pripravljen grešnike sveta, 
da greh jim odpuščen bo in odvzet. 
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Beseda v njem prebiva vseh besed, 
resnica čista, učlovečena: 
rešiti hoče našega duha 
in lačnim sebe samo daje – v Jed. 
 
Smo iz Boga? – In Ga poslušamo? 
In nismo li zakrknili srca. 
Morda nam roka – kamen je pobrala? 
 
Kako pač v duši Bogu je – težko! 
Zastira senca Ga vijolična, 
katero naša je brezbožnost stkala. 
 
24.3. (S. Georg) 
MISSUS A DEO   
 
Pošilja bog nam svojega poslanca, 
da sporoči veselo Oznanilo 
v utrujeno človeštvo, padlo, gnilo, 
da iz nevarnega nas zdrami spanca. 
 
Ga hočemo sprejeti kakor – znanca? 
Verjamemo v nebeško pojasnilo? 
Je voljo – v učlovečenje nagnilo? 
Je – tujca v nas premagalo, izgnanca? 
 
Pošilja Bog nam svojega poslanca. 
Nenehno v naš prihaja Nazaret 
in božje nam besede govori. 
 
Se vrnil je izpred napuha klanca? 
Morda še zabrisujemo njegovo sled, 
odklanjamo vse klice milosti? 
 
27.3. (Frank.) 
VIRTUTEST ET PATROCINIA 
 
Željno podobo iščejo oči, 
podobo drago brata, lik sestre, 
ki živi do današnjega so dne 
in ki iz njih duhovna moč kipi. 
 
Ob rami ramo z njimi se bori 
naš duh, če mu sovražniki groze 
in vzeti, kar nam sveto je, žele, 
zmagujemo, s svetniki združeni! 
 

Mogočno varstvo njihovo nas spremlja, 
ko duh osamljen, svetu tuj – ječi – 
O, koliko je nebeščanov z nami! 
 
Njih svetlih likov se raduje zemlja, 
žarijo v noč nam njihove luči, 
da topla luč se tudi v nas predrami. 
 
28.3. F.II. – I. PASS. (S. Georg) 
SI QUIS SITIT 
 
Ne kličem tistih, ki samozavest 
usodna jim slepi oko duha, 
da gluhi za vse klice so z neba 
in menijo, da – višji so od zvezd. 
 
Vse tiste kličem, ki jim duh je zvest 
in mar jim opominov je Boga: 
odprl jim vrelce živih bom voda 
in Svetega Duha jim dal v posest. 
 
V spokorno so odeti raševino, 
priznavajo skesano ves svoj greh 
in v postu prosijo Me – odpuščanja. 
 
Našli bodo za Mano – v domovino, 
našli še Mene na nebeških tleh: 
vsa njihova presegel bom spoznanja. 
 
28. 3. IN VIRTUTE NOMINIS 
 
Ime Gospodovo je moja -  moč! 
V nobenem boju me ne zapusti, 
deli pogum mi pred sovražniki, 
povsod moj Bog je in Gospod navzoč. 
 
Prebijam skozi smrtni se obroč, 
in mimo moje gledajo oči, 
kako nasprotna sila se gubi, 
a meni prizanaša smrtna noč. 
 
Ime Gospodovo je vsa – radost, 
vse moje upanje in vsa ljubezen: 
do vrha napolnjuje mi srce. 
 
Ime Gospodovo mi je modrost! 
Gubi pred njim še knez teme se jezen, 
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a naše se spolnjujejo želje. 
 
29.3. F. III. – I. PASS. (S.Joan. B.) 
QUAEREBANT INTERFICERE 
 
Želi Me umoriti grešni rod, 
izbrisati Me z zemske površine. 
Preslišali so Moje opomine, 
ni mar nobena Mojih jim dobrot. 
 
Zašli so v levje žrelo – lastnih zmot, 
zabredli v grehov mračne so globine, 
drug drugemu postali so – zverine, 
zaprl sami sebi so – izhod. 
 
Kako naj smrt – Življenje umori?! 
Kako premaga zloba naj – Svetost? 
Služabniki naj – Kralja usmrte? 
 
V neskončno večnost – On, ki je – živi, 
Njegovih dni ne meri se dolgost, 
z Glavo še udje v veke vsi žive. 
 
30.3. F.IV. – I. PASS (S. Georg) 
EGO ET PATER 
 
Resnico pričava oba z Očetom, 
povezana sva neločljivo – v Eno, 
da rešila bi dušo dragoceno, 
ostala zvesta svojim sva obetom. 
 
Resnica najina kljubuje – letom, 
želi roditi ljudstvo – posvečeno 
kot ovce vdano in blagoslovljeno, 
z ljubeznijo Ga iščeva med svetom. 
 
Z dejanji izpričujeva – ljubezen, 
božanstvo toplo in čez vse mogočno, 
da v veri vaši bi našla sprejem. 
 
Ozdravila sva vsakršno – bolezen, 
pravico, čast branila sva odločno, 
pa – tuja vašim bi bila očem?! 
 
31.3. F.V. (S.Joan. B.) 
UT PLACEAT 
Ugaja naj ti naša, Bog, daritev 

srce naj naše gane Te skesano – 
s solzami je spokornimi oprano, 
vso našo Ti posvečamo molitev. 
 
Premnogo, Bog, pozabi nam – žalitev, 
globoko v nas zaceli grehov rano – 
dišavo ti darujemo izbrano, 
prinašamo jo – Tebi v počastitev. 
 
Prezirani smo in trpeči rod – 
sovražniki se naši vesele, 
a Tvoje nas tolažijo obljube. 
 
Napolni s svetim mirom našo pot, 
naj Tvoje milosti nas prenove, 
sramote naše reši nas, pogube! 
 
APRIL LXVI (S. Etienne) 
 
Izpeljal ljudstvo nepoškodovano  
si, Bog, iz egipčanske sužnosti. 
Opral si v Rdečem morju nas krvi, 
nasitil, Jagnje, s svojo božjo Mano. 
 
Odprl Srce si nam v nebeško Hrano, 
razdelil ves si se med nas, ljudi – 
napojil z vrelci novih milosti 
družino prerojeno, Tebi vdano. 
 
Iz groba si nas stare grešnosti 
v svetost prebudil, radost in Vstajenje, 
ki smemo vsi s Teboj si ga deliti. 
 
Kar zgoraj je, nam iščejo oči, 
očistilo nas Tvoje je trpljenje: 
z vstajenjem lastnim smemo te slaviti. 
 
1.4. F. VI. – I. PASS. (S. Georg) 
UT CONGREGARET 
 
Vprašuje hudobija razdvojena, 
kako – Pravico zbriše naj z zemlje – 
Hudobneži se nje moči boje – 
Zvijača ne pomaga jim – nobena! 
 
Preveč je božja misel dragocena, 
preveč si vsi rodovi je žele, 
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preveč globoko sega nam v srce, 
da laž bi zagrnila jo – cenena. 
 
Boji se zloba – a pravica: vstraja. 
Katera naj jo kdaj  izbriše roka? 
S preganjalcem svojim kaže pot. 
 
Iz vrelcev lastne se moči napaja, 
za vse je grešnike – dovolj široka, 
zastaranih jih reši lahko zmot. 
 
2.4. SAB. I. PASS (S. Georg) 
PATER, CLARIFICA 
 
Prišel je čas, da proslavi Ime 
Očeta se, Gospoda in Boga – 
Zaman odpor je grešnega sveta: 
Sinu človekovega vsi časte. 
 
Pozdravljat z oljkami v rokah hite 
Preroka, Sina Kralja Davida – 
Zaslutili v globinah so duha, 
da je Edini, ki si ga žele. 
 
Zaslutili so skrito moč semena, 
ki se še mrtvo v novo rast množi 
in osvoji si nepregledna polja. 
 
V skrivnosti milosti so prerojena 
spoznanja in hotenja vseh ljudi: 
iz smrti nas prebuja – božja volja! 
 
1.4. F. VI. – I. PASS 
NON PEPERCISTI 
 
Naj prizanese sama sebi Mati? 
Ljubezen naj premaga bolečina? 
Naj zadrži za lastno srečo Sina? 
In padli rod ostane naj – pred vrati? 
 
Svetost naj bi poslušala – lagati? 
Utone naj v računanju – milina? 
Zarije naj se vase – korenina, 
ko čas najvrednejši je sad pognati? 
 
Nobenih Mati ne pozna meja! 
Pusti, da ji Srce izkrvavi, 

da grešniku prihrani, kar zasluži. 
 
Če meč gorja presune Jo do dna, 
prenesla bi še več za nas ljudi, 
da sreči s Sinom nas nekoč pridruži. 
 
2.4. SAB. (S. Georg) 
HUMILIUM CELSITUDO 
 
Ponižen, bratje moji, od srca 
premagoval sem vse nevarnosti. 
Hvaležno sem porabljal milosti, 
ki Bog mi jih pošiljal je z neba. 
 
Iskal zakladov nisem si sveta: 
napuh se skriva v njih in roj laži, 
da jasen se pogled nam zamegli, 
kot manjši brat sem ognil se gorja. 
 
Življenje moje je spregovorilo, 
povabilo za sabo mnoge brate:  
ponižnemu Gospodu vsi sledimo. 
 
Vanj se je vse hotenje potopilo, 
v Njegove dvignilo višave zlate: 
z Njim blaženost in slavo si delimo. 
 
3.4. D. II. PASS (S. Etienne) 
REX TUUS VENIT 
 
Prihaja Kralj – hitimo Mu v pozdrav! 
Nabrali svežih oljčnih smo mladik, 
posuli pot ti z njimi Učenik 
vesoljni svet se Ti ob pot je zbral. 
 
Podal si v borbo s knezom se – nižav. 
Po krivem kliče predse te sodnik. 
Sprejel si sodbo, ker si naš – Srednik 
in hočeš dvigniti nas do višav, 
 
ker si z Očetom – Kralj na vekomaj, 
deležen z Njim edinstvene moči, 
Očetova je volja Ti – življenje – 
 
Prehodil sleherno si iz postaj, 
kjer padali nekoč smo grešniki, 
in naše si premagoval – trpljenje. 
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10. zvezek 
I. adv. ned. 1975 – 19. III. 1976 

DOM. VIII. p.a. 

 
 
 
ADORATIO sv. Cecilija: 3.-4. 2. 
 
Med nami si neznaten in preprost. 
vsakdanji droben kruh, ki vse živi, 
in skoraj bi prezrle te oči, 
čeprav na zemlji s najdražji Gost. 
 
Zakaj te skrila lastna je modrost? 
Zakaj vse bolj ne siješ med ljudmi? 
Zakaj pustiš, da človek te zgreši 
in do ljubezni tvoje ruši most? 
 
Zato, da svojo revščino spozna, 
zave se lastne nebogljenosti 
in da po tebi bi začutil – glad! 
 
Takrat bo pač dojel, da si mu – Brat, 
ki vse, kar je in kar ima, deli 
in sam nahrani nas in okrepča. 
 
ADORATIO 2 
 
Kako naj, Živi Kruh, te počastimo? 
So naše všeč zaupne ti molitve? 
In ti prijetne naše so daritve? 
Naj z vzhičeno te pesmijo slavimo? 
 
Da to je vse premalo, se bojimo – 
preživo so v spominu nam žalitve, 
težijo zamujene nas storitve, 
preveč na tem, kar mine, še visimo. 
 
Kako nespameten je naš pogled! 
Vse to veš sam, ker dobro nas poznaš 
in vse si nam že davno odpustil. 
 
Z ljubeznijo pritegnil rad bi svet, 
za to se vsak dan znova nam razdaš: 
Ti Sam nas skril boš vase in použil! 

 
ADORATIO 3 
 
Hranila ljudstva ogenj so zvesto, 
ki so nekoč dobila ga z neba, 
skrbela, da svetloba ni prešla 
in ne bi zagrnila se v temo. 
 
Toplo bilo v njih sredi je, svetlo 
in vsi bili so enega duha, 
orali skupno so v obraz sveta, 
nikdar veselje ni pri njih zašlo. 
 
Močnejšo luč Gospod je sam prižgal: 
ostal je v naši sredi, živi Kruh, 
ostal Ljubezni plamen je navzoč. 
 
On je naš dan in on je naša moč, 
pred njim človeški se stali napuh, 
v plamenu tem je človek v večnost vstal. 
 
DOM. V. PER ANNUM 
 
Velike in različne so težave, 
ki zgrinjajo na nas se dan na dan, 
človeštvo mrzlično je, polno ran 
in pod bremeni se krivi narave. 
 
Ujelo bo trenutek sreče prave? 
Mar res je vsako upanje zaman? 
je vstal, ki nam v rešenje je poslan? 
Odseve slutimo njegove slave. 
 
Gremo za njim in – upanje ne vara: 
v trenutku vsa se teža izgubi, 
še večja moč po žilah nam zapelje. 
 
Ne izgubi se sreča, ne postara, 
hitimo jo oznanjat med ljudi, 
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da vstane v njej, kdor res je dobre volje. 
 
F. IV. CIN. '75 
  
Sem res pepel, ki v nič se izgubi? 
Vsi trudi, prizadevanja zaman? 
Razvel me veter bo čez daljno plan? 
Brez smisla vsi napori bi bili? 
 
Zaman v ljubezni mi srce gori? 
Zaman se z žulji mi pokriva dlan? 
In ko gradim, se mi že ruši stan? 
Naj sreča kot megla mi izpuhti? 
 
Nikoli ne! Za večnost sem rojen, 
ki nosi in oživlja moj pepel, 
da v neugasnem ognju skrito tli. 
 
Moj duh je z nje bogastvom prepojen, 
življenja polnosti je v njej vesel, 
vse više dviga se, vse dlje hiti. 
 
PEPELNIGA '76 
 
Glasno nas kliče, vabi z vseh strani: 
iz vpraševanja lastnega srca, 
iz zmedenosti našega sveta, 
skrbi nemirne negotovosti. 
 
Iz gnusa nad bahavimi lažmi, 
iz silne žeje našega duha, 
ki končno svojo krivdo spet prizna, 
da se življenje naše prenovi. 
 
Zahvaljen, Oče, da si nas pozval, 
da si obrnil k sebi naš pogled 
in si vstajenja nam nakazal smer. 
 
Zahvaljen, Oče, da nam vračaš mir, 
saj spet dejanja vredna so besed, 
otroško si iskrenost v nas prižgal. 
 
F. V. CIN. 76 
(5 Mz 30,15; Lk 9,22-25; 5 Mz 30, 16) 
 
Svobodno nam izbiranja pustiš: 
življenje ali smrt je v naši roki – 

tako dobroten si, Gospod, z otroki, 
saj v naši sreči trudi sam živiš. 
 
Za nas križ sam težak si naložiš, 
prenašaš ga v ponižnosti globoki, 
v ljubezni res edinstveni, visoki: 
da nosimo ga s tabo, si želiš. 
 
Razsipal rad bi svoj nam blagoslov, 
izbrano nam deželo dal v posest, 
kjer srečo bi uživali s teboj. 
 
Rad spremljal bi do poznih nas rodov, 
obljube svoje spolnjeval bi zvest, 
vstajanja vsakemu dal delež svoj. 
 
FVI. CIN 76 
(Iz 58, 1-9; Mt 9, 15) 
 
Kdaj novo nam življenje zacvete? 
Kdaj slabokrvnost naša se zgubi? 
kdaj se usoda naša razjasni? 
Kdaj za molitve se nebo odpre? 
 
Ko naša se hinavščina ospe 
in bratu kruha podele dlani, 
ko se zbudi ljubezen, zagori, 
in sence se sebičnosti zgube. 
 
Takrat postane spet Gospod naš gost, 
med nas bo z brati našimi prišel, 
po njih prinesel nam bo blagoslov. 
 
Navzočnost njih prepolna bo sadov, 
zgubi pred njo napuha se plevel, 
edinosti ogreje nas sladkost. 
 
SAB. C IN. 76 
(Lk 5, 27-32;) 
 
Komu najbližje božje je Srce? 
Za koga bolj kot droge vse skrbi, 
da bi se mu približali, želi 
in tople čaka nanje z dne do dne? 
 
Gotovo za pravične, ki žive, 
prav kot postava božja nas uči 
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in ki so boljši kakor grešniki, 
za lastno le zveličanje skrbe? 
 
Drugače misli, dela naš Gospod: 
iskat je ravno grešnike prišel, 
na tiste čaka, ki ga žalijo. 
 
Ni mar nobena njihovih mu zmot, 
ljubezen svojo čez nje je razpel, 
želi le eno: da ga vzljubijo! 
 
DOM. I. QUADR. 75 (A) 
 
Obdaja gluha mrzla nas puščava 
in lačni kruha, božje smo besede, 
mikavni svet privablja nam poglede, 
k oblastnosti izziva nas narava. 
 
Naš duh kot izgubljen v praznini tava, 
odločnost vsaka v hipu se sesede, 
sam vrag oglaša se iz naše srede: 
vsa trudna, težka nam postaja glava. 
 
Šele izkušenj roj nas izuči, 
kje je tema in kje je vir luči, 
in nova moč po žilah nam zapelje. 
 
In spet smo gospodarji svoje volje, 
skušnjava se premagana gubi 
in spet navzočnost božja nas krepi. 
 
DOM I. QUADR. 76 (B) 
(Mr 1, 5 b; 1 Mz 9,11; Mr 1,13) 
 
Kako je blizu – čisto sredi nas 
kraljestvo živo našega Boga: 
zadihalo v globinah je srca, 
ki vas vsrkalo je novi čas. 
 
Gospod nam je pokazal svoj obraz, 
zavezo sklenil je, ki še velja, 
veljala prav do konca bo sveta, 
saj večne je ljubezni živ izraz. 
 
Zaman se hudobija v nas zaganja, 
zaman izkušajo nas zle moči, 
zaman se razkazuje nje napuh. 

 
Življenje novo nam gospod naklanja, 
njegov nas napolnjuje, vodi Duh: 
premagan skušnjavec se gubi. 
 
F II. QUADR. 75 
 
Pred mano lačni, bolni in jetniki, 
brezdomci goli in preganjani 
vrstijo se do nepreglednosti 
in vsakdo toži v stiski mi veliki. 
 
Pretresen ves ob žalostni sem sliki, 
v sočutju živem mi srce vzdrhti 
in če takoj ne najdem pomoči, 
postali bedni bodo mi – sodniki. 
 
Pomagaj mi, moj Bog in moj Gospod! 
Najprej potreben sam sem usmiljenja 
da čustva se v dejanja spremene. 
 
Ti sam si v bednih stopil mi na pot, 
kraljestvo tvoje se po njih začenja 
pekel – nebesa: oni mi dele. 
 
F.II. QUDR. 76 
(Mt 25,31-46) 
 
Odprta je široka pot v nebo, 
preprosta, neposredna -  kakor Bog; 
odprtega srca, odprtih rok 
potrebno z naše je strani samo. 
 
Ko lačne, bolne, gole gledamo, 
ko žalostnih na dušo trpa jok, 
obdaja božjih angelov na krog, 
ki brez skrbi se jim zaupamo. 
 
Ko jih nasitimo in napojimo, 
nespretnosti zaužili bomo mane, 
sprejel nas Oče bo na svojo stran. 
 
Ko jim v bolezni čelo ohladimo, 
smo lastnih grehov zacelili rano: 
svetlejši nam od sonca vzide dan! 
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F. III. QUADR. 75 
(Mt 6,9) 
 
Če ne bi ti, Beseda, nam velel, 
nihče si ne bi drznil reči »Oče« 
Vladarju, ki ustvarja s tem, da hoče, 
in v posinovljenje bi ne verjel. 
 
Tako pa vsak si bo srčno želel, 
da prerodi v Kraljestvo se navzoče, 
izpolni vdano vse, kar je mogoče 
in v bratih tebe bo, gospod, objel. 
 
Nikdar ne bo pošel nam božji Kruh, 
dovolj ga bo za nas in naše brate: 
podrli vse sovraštva smo pregrade. 
 
Skušnjavam več  ne bo podlegal duh, 
zaman pekel bo čakal svoje svak: 
nihče nam božje volje ne ukrade! 
 
F.III. QUADR. 76 
(Iz 55,10; Mt 6, 9-15;) 
 
Vsa nežna milost iz nebes rosi, 
Očetova oživlja  nas dobrota 
in nevsiljivo vodi naša pota, 
z vsakdanjim kruhom na krepča, živi. 
 
Nikoli več otrok ne zapusti, 
svari nas, ko zavaja nas slepota, 
z ljubeznijo navdaja nje toplota, 
odpuščat bratom daje nam moči. 
 
Beseda spreminja se v življenje, 
nikoli ne ostane brez sadov 
in božje se kraljestvo v nas razrašča. 
 
Gospod preliva v naše se hotenje 
in našim delom daje blagoslov, 
da človek novih se svetov polašča. 
 
F.IV. QUADR 75 
(Lk 11, 29b) 
 
Srce si naše znamenja želi, 
sicer se ne prepriča, ne verjame, 

s pomisleki besedo vsako vzame, 
ki se dejanja ne spremeni. 
 
Edinstvena podoba nam oči, 
vso notranjost pretrese in prevzame, 
nikjer več senca dvoma ne ostane, 
ko smrt postane znamenje – moči. 
 
Človekov Sin človeško je usodo 
prevzel kot Zmagovalec in kot Kralj, 
da v njem naš revni rod se prenovi. 
 
Iz smrti vstajali nešteti bodo, 
iz dvomov dviga li se, z naših tal, 
prepolni milosti in večnosti. 
 
F. IV. QUADR. 76 
(Jon 3, 1-10; Lk 11, 29-32) 
 
Na pot za soncem, bratje, in resnico, 
brez nje življenje naše ne velja, 
po njej nenehno žeja nam duha, 
dovolj smo že prenašali temnico. 
 
Premaga naj, izbriše naj krivico, 
ki le z usužnjevanjem se baha, 
zastrla rada bi se luč z neba 
in božjo preglasila govorico. 
 
Dovolj! Ko zdrami nas, pokliče Bog, 
nihče ne more se ustavljat, 
čeprav začeti moral bi – s pokoro. 
 
V modrost večni najdemo opore, 
življenje vse po njej se prerodi: 
pretečih smo rešili se nadlog. 
 
F. IV. QUADR. 76 
(Lk 11,31; Jon 3, 1-10; Lk 3, 30 b) 
 
Če božjo bi poslušali modrost, 
kot jo kraljica z  juga je nekoč, 
takoj v težavah našli bi pomoč, 
premagali življenjsko bi bridkost. 
 
Če z Ninivljani bi začeli pot, 
pokore delali bi dan in noč, 
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vrnila bi se nam nekdanja moč, 
stopili znova bi na trden most. 
 
Vodilo bi nas varno znamenje, 
zaupali bi mu zares lahko, 
saj božjo v njem poslušamo Besedo. 
 
Pregnali bi vso negotovost bledo, 
odprto naše zrlo bi oko, 
da vzšla svetloba novega je dne! 
 
MAREC 75: 
 
Rastoča moč razliva se z neba, 
kot božje sonce lije v dno srca, 
da plašna se pred njo gubi tema, 
življenje novo seje vsepovsod. 
 
Odpiramo vse bolj se za Boga: 
za Njega, ki zares nas rad ima 
in vsak dan novih milosti nam da, 
da bi nam vsem postal edina pot. 
 
Med nami utelesi se skrivnost, 
ki ne dojame naša je modrost, 
pa je preprosta, živa kot naš Brat. 
 
Premaga greh in vrne nam svetost, 
privede na nesmrtnosti nas most, 
zasut med nami, Bogom je prepad. 
 
FV. I. QU 75 
 
Je li resnica, niso samo sanje, 
da Bog še sam prositi nam veli 
in ni še naveličan nas, ljudi, 
ki naše želje so zares brezkrajne? 
 
Ljubezni meriti ni moč brezdanje, 
ki daje več, kot človek si želi, 
zaklade zagotavlja nam, dari, 
ki niti mislili še nismo nanje. 
 
Trdno nam zagotavlja in prisega 
da vsakdo, kdor je prosil, bo prejel, 
in kdor je trkal, se mu bo – odprlo! 
 

Bogastvo božje nas zares presega, 
pa človek ne bi se ogrel, verjel, 
ko zdaj že vidi, kar oko ni zrlo?! 
 
F. V. I. QU 76 
(Mt 7, 7-12) 
 
In ti, Gospod, izrecno nam veliš, 
zahtevaš jasno, naj te prosimo, 
glasno naj kličemo in molimo – 
in naših prošenj – se še veseliš? 
 
Da vse dobimo, nam zagotoviš, 
saj ljubiš nas, ker ti zaupamo 
in k tebi v stiskah se zatekamo: 
velikodušno nam v pomoč hitiš. 
 
Presegaš vse, kar, pričakujemo, 
saj si bogastvo samo, saj si – Bog, 
in ti razdajati se – je radost, 
 
da nate se še bolj navežemo, 
vse širši krog bi ljubil te otrok, 
vse bolj potopil v tvojo se sladkost. 
 
F. VI. I. QU. 75 
(Mt 5, 20-26) 
 
Kdo bi si mislil, da smo – ubijalci, 
da v zlobni je besedi takšna moč, 
da v naši sta oblasti dan in noč 
in pravi smo, ogabni – izdajalci! 
 
Besede božje smo le poslušalci, 
saj v boj zapletamo se z bližnjim vroč, 
v težak ga hladno stiskamo obroč, 
peklenske smo teme oznanjevalci. 
 
Kdaj spet po volji Bogu naš bo dar? 
Kdaj več ne bo obračal se od nas? 
Kdaj vredni spet postanemo Gospoda? 
 
Le čisti sme stopiti pred oltar, 
kdor je v Gospodu svoj umil obraz 
in ve, kaj bližnjega je čast, svoboda. 
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F.VI. I.QU.76 
(Ezek 18, 21-28) 
 
Kako bo z nami?- Bomo še živeli? 
Si nismo že zapravili pravice, 
da Bog nad nami bi razjasnil lice 
in sodbe bi po grehih ne prejeli? 
 
Nečednosti smo toliko počeli 
in toliko smo delali krivice, 
ločili nismo leve od desnice, 
da bi lahko samo obsodbo želi. 
 
Na srečo Bog drugačen je od nas 
in smrtna se obsodba mu upira, 
Življenja le in sreče nam želi. 
 
Pa, ne bi vanj obrnili oči? 
Ne odlikuje takšna nas izbira? 
Gospod v srce nam piše svoj obraz. 
 
SAB. I. QU. 75 
 
Kdaj sonce bo iz mračnih dni nam vzšlo? 
Kdaj spet bo zadovoljno nam srce? 
Kdaj mračni se pogledi razvedre? 
Kdaj blagoslov orosil bo zemljo? 
 
Doklej naj še nas rod razjeda zlo? 
Kdaj zublji se sovraštva razgube 
in spet si bratje sežemo v roke, 
bodočnost lepšo nam mrze oko? 
 
Ko se v Očeta živo potopimo, 
ljubezen nas njegova spet odtaja 
uplahneta sebičnost in napuh. 
 
Ko bit si popolni zaželimo, 
med nami zruši zadnja se pregraja 
in v eno z božjim zlije se naš duh. 
 
SAB. I. QU. 76 
(Mt 5, 43-48) 
 
Kaj vse bi dali, da bi zablesteli, 
da pred ljudmi bi zrasel naš ugled 
in spoštoval in hvalil bi nas svet 

in v samozadovoljstvu bi žareli. 
 
Tako bi se nad naše brate vzpeli, 
veljali v družbi za izbran bi cvet, 
imeli prvo, zadnjo bi besedo 
in v lastni bi prevari se še greli. 
 
Drugod popolnost naša je doma: 
brsti v ljubezni topli, nesebični, 
ki sije kakor sonce med ljudi, 
 
ogreva jim in razsvetljuje dni, 
posebno smilijo se ji krivični, 
zato jih z odpuščanjem poživi! 
 
DOM. II. QU. 75 
 
Povzpeli z mano ste se na goro, 
umazano pustili ste nižino 
in dvignili se v božjo ste bližino, 
odpira zdaj nad vami se nebo. 
 
Vse dobe si podajajo roko, 
premagal Bog je čas in vso daljino, 
prepojil nas s svetlobo in toplino 
kot ni doslej zaslutil ju nikdo. 
 
Zazrli jasno smo pred sabo pot, 
ki ni je več mogoče zapustiti, 
postali božji smo, kraljevi rod! 
 
Začele sence so se vse gubiti, 
pred nami, sredi nas živi Gospod, 
v Vstajenje smrt nam hoče spremeniti. 
 
DOM. II. QU. 76 
(Mr 9, 2-10) 
 
Kako bi radi gledali v obraz 
ti naš Gospod in Bog in naše vse! 
Meglena kdaj zavesa se odstre, 
ki z njo ločuje nas od tebe čas? 
 
Ljubezni svoje pošlji nam dokaz, 
da za trenutek se nebo odpre 
in tvojo luč zajelo bo srce, 
zaslišalo očetovski tvoj glas! 
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Med nami siješ, pa ne vidimo 
božanske tvoje, svete veličine, 
ker zadržane naše so oči, 
 
ker le po sebi merijo stvari 
in gluhi smo za tvoje opomine 
in ker se kvišku ne usmerimo. 
 
F. II. II. QU 75 
 
Težko verjeli bi, da smo grešili, 
težko priznali, da se motimo – 
še teže bi verjeli, da nebo 
resnično le skesanih se usmili. 
 
V nadlogah smo šele se izučili, 
da vase vse preveč zaupamo, 
za božjo se ne zmenimo roko, 
sedaj šele smo v kesu se sklonili. 
 
Omečilo se v prsih je srce, 
sprejelo brata, ki ga je ranilo, 
krivično ga odbijalo doslej. 
 
Toplo stegnili k njemu smo roke, 
srce je vse očitke pozabilo: 
postali spet smo eno – kakor prej. 
 
F.II. II. QU 76 
(Lk 6, 36-38) 
 
Želimo dobro, zvrhano si mero, 
da vsipljejo nam drugi jo v roke – 
a gluhi smo za bližnjega želje, 
odbijamo kot težko jih oviro. 
 
Ne zmenimo za tujo se zamere, 
le bratski opomini nas bole, 
v užaljenosti lica nam zarde, 
če kdo pokaže našo šibko vero. 
 
Če smo usmiljenju zaprli vrata, 
ostanejo zaprta tudi – nam! 
in kakšno žetev si pripravljamo? 
 
V sodnika naj si spremenimo brata, 

ki nas ljubezni prosil je zaman! 
naj se še dalje obotavljamo? 
 
F. III. II. QU 75 
 
Kdo iz učiteljev nas prav uči? 
kateremu kazalo bi slediti, 
kateremu se vdano izročiti? 
kje ni prevare bati se, laži? 
 
Bahavo nam napuh slepi oči, 
nas brezpogojno hoče pritegniti, 
po svoje zdravo pamet nam soliti, 
če ne, nam kar z izobčenjem grozi. 
 
Le eden Učenik je med ljudmi, 
zasluti in zasliši ga srce, 
saj hotel nam je vsem postati – Brat! 
 
Nebeški Oče v njem nam govori, 
rodove k sebi vabi vse zemlje, 
modrosti in ljubezni je zaklad. 
 
F. III. II. QU 76 
(Mt 23, 1-12) 
 
Kdaj nehajo se bahati laži 
in krivo si prilaščati modrost, 
k lastno z njo zakrivajo slabost, 
če preslepiti mogle bi ljudi? 
 
In kdaj resnica nas osvobodi, 
stvari zajame božjih širokost? 
Med nami zlomi odtujitve ost 
in v bratsko nas toplino prerodi? 
 
Ko tebi, Bog, priznamo, da si Oče, 
da živa si ljubezen – kakor Sin 
in tvoji smo izvoljeni sinovi. 
 
Objeti slehernega z nam hoče, 
otresti samoljubnost se temin: 
potem naš božji Brat nas blagoslovi! 
 
F. IV. II. QU 75 
 
Kako človeka žeja po oblasti 
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in vedno radi – prvi bi bili, 
po svoje bi odločali stvari 
in sončili v ugledu se in časti, 
 
hoteli vse imeti v svoji lasti, 
naslajati se, ko služili vsi 
bi brez besed nam, v vsej ponižnosti – 
ognili s tem bi lastni se propasti. 
 
Vendar prav to na moč nas ponižuje 
ločuje nas od Njega, ki na križ 
je prostovoljno za nas vse odšel. 
 
S ponižnim Služenjem se svet rešuje 
ponižnim se odpira paradiž: 
enake sebi bo Gospod objel. 
 
F. IV. II. QU 76 
(Mt 20, 17-28) 
 
Želimo si opojnost kraljevanja 
in prvih mest, obilne oblasti, 
želimo si, da vsakdo nas časti, 
močno smo žejni vsi gospodovanja. 
 
Kdo takšno zlato čašo nam poklanja? 
Kdo vzvišeno nam mesto izroči? 
Kdo pridobi veljavo pred ljudmi? 
O njej nenehno naša duša sanja. 
 
Ne slutimo, kako smo že bogati 
in da v resnici že Kraljujemo: 
od nas premnogo čaka jih daru. 
 
Neštetim moremo srce razdati, 
saj jim edini up pomenimo, 
ljubezen vsega svojega rodu. 
 
F V. II. QU 75 
 
Globok med nami, vami je prepad 
in ni poti, ki bi nas povezala 
in ni roke, ki tu bi pomagala, 
zaman za kapljo vode prosi brat. 
 
Užival svet je, bil čez vse bogat, 
zakladov si desnica je nabrala, 

le zanj zlato bilo je zanj škrlat. 
 
Tako zlato ga sonce je izžgalo, 
da sahne v žeji, v suši mu srce, 
kaj sreča je in kaj je Bog – ne ve. 
 
Zaprto še nebo je zanj ostalo, 
zaprle lastne so mu ga roke, 
zaman rešitve ustnice žele. 
 
F V. II. QU 76 
(Lk 16, 19-31; Jer 17, 7-8;) 
 
Prihajaš k nam iz drugega sveta, 
ko polni ran in lačni hiramo, 
zaman po bratih se oziramo, 
nihče odpreti noče nam srca. 
 
Močnejši si od našega gorja, 
zato na tebe se opiramo, 
le tebi svojo bol odpiramo, 
si kaplja si tolažba iz neba. 
 
In ravno kaplja tvoje večnosti 
naraste v naših dušah v veletok, 
ob njem življenje naše zeleni. 
 
nobene se nam suše bati ni, 
nikdar ostali nismo praznih rok, 
saj svoja milost sad bogat rodi. 
 
F. VI. II. QU 75 
 
Smo si res bratje? Enega rodu? 
Smo si predani, kot bilo bi prav? 
Življenje drug za drugega bi dal? 
Ne gloje nevoščljivost nam na dnu? 
 
Podlegli smo nemara temu zlu 
in strup sebičnosti nam je zavdal, 
toplino vso iz duše nam ukral, 
usužnjili smo smrti se, peklu? 
 
Pred nami Brat naš brez besed stoji, 
sadov ljubezni plodne si želi, 
sadov iz setve, ki jo je vsejal. 
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Mu vračamo, kot n i pričakoval? 
kaj, če srce in jezik ga taji 
in proti njemu dvigamo pesti? 
 
F. VI. II. QU 76 
(Mt 21, 33-46) 
 
Gospod nam dal vinograd je izbran, 
prepoln bogato zelenečih trt, 
položil vanj ljubezni je načrt, 
da ne bi z njim se trudili zaman. 
 
Zapravili pa smo trgatve dan, 
izbrali smo sovraštvo si in smrt, 
upor nas je razjedel divji, grd, 
odbili smo ponujeno nam dlan. 
 
Sovražno poteptali božji glas 
najprej smo v dušah in potem v življenju: 
Gospodov opustošili nasad. 
 
Pod našo roko padel je naš brat, 
samo da zadostili smo strmljenja, 
ki bi hotelo vsemu kraljevat. 
 
SAB. II. QU 75 
 
Kako nas je sestradala tujina, 
kako imetje naše je pošlo, 
kako nam vsem postalo je hudo: 
pogrešamo domača te, toplina! 
 

Kako privlači sila nas spomina, 
da tebe, Oče, spet zazre oko, 
da spet bi ti prisluhnili zvesto: 
glej, v naših željah se tali daljina. 
 
Grešili smo! Nevredni smo ljubezni 
ki ti si nas nekoč obsipal z njo, 
le skorjo črnega nam kruha daj! 
 
Kako postali pametni smo, trezni, 
v kesanju živem sklanjamo glavo: 
samo pri tebi je resničen raj. 
 
Vel. sob 79/B 
 
Če kamen greha še tako je trd 
in še tako za tebe duh zaprt, 
ukrešeš v iskro nas, Gospod, ognjeno 
prižgeš ti sam nas v luč blagoslovljeno. 
 
Če bi sovražnik nas pognal v valove, 
da tvoje v njih uničil bi sinove: 
ti sam za nas si varna, trdna pot, 
iz hudobije rešiš nas grozot. 
 
Zato žarimo, posvečeni plamen, 
v življenje naše siješ ti, o Bog, 
nobena noč nas več ne pogasi. 
 
Valovje tvojih večnih milosti 
nas nosi, dviga na nebes obok, 
grajeni nate, Ogelni smo Kamen. 
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DODATEK:  
Gre za pesmi, ki se med Serajnikovimi pesmimi nahajajo pod imenom Štefan 

Vereš, četudi nimajo nobene povezave s pokojnim duhovnikom Štefanom 
Verešem. 

 
 
 
PER TEMPORALIA FESTA, 21.4. F.IV. PASCH 
 
Na morju, bratje, sredi smo valov 
in trudimo se z delom naših rok. 
Nad nami pne se – večnosti obok 
in glas njen vabi k sebi nas, domov. 
 
Obilen moremo zajeti lov 
samo, če nas z obale spremlja – Bog, 
ki večnosti Mu je poslušen krog 
in nam edini daje – blagoslov. 
 
V nemiru, trudu in pričakovanju 
že zdaj se naše veseli srce, 
ker sluti radost bližnjo, neminljivo. 
 
Odkriva čist pogled nam jo v spoznanju, 
da Bog – presegel naše bo želje,  
pokazal svojo skrbnost ljubeznivo. 
 
23.4. + VOS – PALMITES (Jurjevo) 
 
Kdo rast Gospodovo naj – zadrži?! 
Kdo bujnim naj mladikam ukazuje? 
Kdo silo neugnano omejuje, 
ki iz Gospoda samega kipi? 
 
Kdo delom naj in potom milosti,  
ki vse ovire v svetu premaguje, 
s človeškimi poskusi – nasprotuje? 
Sijati sonce – vešča naj uči?! 
 
Mladike naj bi – v blato se zarile 
in zatajile svoje svetlo smer? 
Na svoje bi poslanstvo pozabile? 
 
Če bi zalotil jih vihar ovir, 
tesneje bodo Trte se ovile 
in v božjem soku pile ves svoj – mir! 
 
17. 5. + MIRIFICA DILECTIONE 
 
Ljubezen, ki smo z njo Boga objeli, 

otrokom zdi sveta se – čudovita – 
modrost je njena – žal! jim še: prikrita, 
jeziki vsi pred Njo so onemeli --- 
 
In ne vedo, kaj »z njo naj bi – počeli« 
po nas pa z dneva v dan se bolj razcvita 
in bolj bogata je, bolj – plodovita: 
na veke v njej srce nam bo gorelo! 
 
O, bratje – saj to ni ljubezen: naša 
(kako naj – Sonce v leščerbi gori?!) 
Gospod jo je prižgal, Gospod jo neti! 
 
Gospod naš – Kruh je, naša – polna čaša – 
Neskončni je, ki ljubi, v nas živi 
in ki vsak dan Ga moremo – prejeti – 

+++++++++++++ 
Naj čutimo, da prosi za nas Ona, 
po kateri smo bili vredni 
prejeti  Začetnika Življenja – 
 
-to ni le ponižna prošnja za določeni dan, 
temveč je vodilo, življenjski nasvet 
za vse dni in vse ure in vse trenutke, 
kadar se čuti človek sam in slab in žalosten – 
pa tudi, kadar se mu oko smehlja v sreči. 
 
Prosim, da v vse vaše memento 
vključite vašega č.g. soimenjaka! 
(Kar ste storili enemu Mojih najmanjših – 
on pa nikakor ni »najmanjši«!) 

 
23.9. + F.IV.QUAT.T.SEPT., IN ORATIONE ET 
JEJUNIO 
 
Molitev, ki v Gospodu vsa počiva,  
ponižno in zaupno se dviguje 
v nebo, od koder milost pričakuje, 
nasprotja kakor ogenj použiva. 
 
Močnejša je, kot vsa usoda kriva – 
Z lahkoto vse posvetno premaguje: 
tega, kar ljub svet, se ne raduje – 
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v odpovedi vsa njena moč se skriva – 
 
Sovražne sile se pred njo gube, 
da rod nevarni čudi se, strmi 
in – gluha se odpirajo ušesa. 
 
Po njej – umirajoči ožive, 
življenje novo v dušah se zbudi: 
posode so izvoljene – telesa. 
 
22.9. + DIVITIAS MISERICORDIAE 
 
Bogastvo svoje, o Gospod, razlij 
obilno v naša srca lačna, žejna – 
usmiljenja naj moč nas dobrodejna 
nasiti, potolaži, okrepi! 
 
Naj malodušnost našo prepodi  
in dobra dela vedno naj začenja, 
da duša ne utrudi se, ne jenja 
darov si novih pridobivati. 
 
Bogat si bolj, kot naše so roke: 
ustvaril si – za svoje jih kraljestvo, 
ki naj bi ga zajele, osvojile – 
 
Velko sreče nam želi Srce, 
ki združilo bi rado vse občestvo, 
da bi nas vseh želje se izpolnile! 
 
 
31.12. + INVENERUNT  
 
Našli smo Dete, našega Boga - 
pričakovanega Odrešenika – 
Pastirja in Gospoda, Učenika – 
v preprostosti veliki Ga srca. 
 
Spoznali smo, da pričanje z neba, 
napoved vsa spokornega Glasnika, 
zaupanja prisrčna moč, velika, 
zares o Kralju govori sveta! 
 
Kdor sreča Ga, se jezik mu razveže, 
po dolgih letih najde izpolnitev 
vsega, kar slišal je nekoč in – slutil. 
 
Veselje srčno meje vse preseže: 
postaja pesem in kipi v molitev, 
kot duh je še nikoli ni občutil – 

- TE DEUM – 

 
15.1. + OPUS EVANGELISTAE 
 
Da luč ponesem, treba je bilo: 
da sem ponesel jo v srca globine 
najprej si sam, da nikdar ne izgine 
in da toplo mi bo ob njej, svetlo – 
 
Potem nad rodno zasijal zemljo 
sem kot svetilnik božji iz višine 
in z milostjo sem rešil jo temine, 
ki v njo jo že zagrinjalo je zlo. 
 
Prižigal Bog plamene mi resnice 
je vedno nove in bogate, sveže, 
zapisoval jih v moje je življenje – 
 
Dovolil zreti zmago je pravice 
nad hudobijo mi, ki se poleže, 
ko – božje nas obišče usmiljenje – 
 
 
25.2. + CONTRA ADVERSA OMNIA DOM. 60 
Nevarnosti povsod na nas preže – 
Napori mnogi, lakota in mraz – 
Lažnivih bratov neiskreni glas – 
Razbije ladjo večkrat nam morje – 
 
Viharji nam pretresajo srce – 
Skrbi so razorale nam obraz – 
Le malo sonca v naš posije čas – 
Bolj redko naša semena kale – 
 
Vsa naša lastna biča nas slabost – 
Nespamet, omejenost nas teži – 
Zato tem večja pa je – Božja moč! 
 
V zamaknjenjih odkriva nam radost – 
Iz besedi skrivnostnih govori – 
in priča, da je Bog – povsod navzoč – 
 
 
15.2. + PRO TUI INOMINIS – DOM 70 
 
Ne v našo – v Tvojega imena slavo, 
ki naj ti dajejo jo vsi rodovi, 
oznanjevat hitijo vsi glasovi – 
ozdravi našo, o Gospod, naravo! 
 
Prebudi in obnovi v nas veljavo, 
ki Tvoji bi imeli jo sinovi, 
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če zvesti – božji bi bili zasnovi 
in pot poklicanih hodili pravo – 
 
Za Tvojo božjo slavo, Tvojo čast, 
naporov ne boji se prav nihče, 
bori  in vztrajno trudi se za – zmago – 
 
Vinograd širni Tvoj – je naša last, 
iskrenost prizadevanj v njem uspe, 
nagrado od Očeta prejme drago – 
 
 
12.1. DE EA: DOM. I. p. EP. + STUPEBANT 
OMNES 
 
Čudili so modrosti se otroka, 
čudili so se polnosti Duha, 
kot svet ne sliši je in ne pozna: 
preprosta je, a kot morje – globoka. 
 
Tako prisrčna je, tako široka, 
da užge ljubezen vsakega srca: 
v njej vsak se čuti, kot bi bil – doma – 
kot da nas materina gladi roka – 
 
Otroku čudimo se tudi mi: 
prepričani smo, da že vse vemo 
in drugim radi dajemo nasvete – 
 
pa nas pokorščina osramoti, 
ki Dete z njo iz templja je odšlo 
v – delavnico preprosto Nazareta – 
 
13.5. + IN AMORE VERITATIS 
 
Ti luč si, moj Gospod – in si: resnica,  
ki išče prvi jutranji Te svit, 
vseh mojih prizadevanj si izid  
ni v blagoslov mi Tvoja je desnica. 
 
Okrenil nisem še od Tebe lica, 
v življenje moje siješ ves častit 
in zakon Tvoj mi v srečo je in prid, 
veselje moje – Tvoja je pravica. 
 
Vsa moja dela so Te razodela 
vsem tistim, ki – zabredli so s poti, 
v zvijačo hudobije se ujeli – 
 
Da duša njihova bi ozdravela, 
zrahljale bi se sužnosti vezi, 

v zaupanju, ljubezni bi se vneli! – 
 
4.3. + FER. V. – CIN. + NON SUM DIGNUS 
 
Moj Bog, saj nisem vreden te časti 
in sploh si je ne morem zaslužiti – 
ne morem svoje revščine pokriti, 
preveč spoznanje lastno me teži – 
 
da smel bi misliti, da prideš – Ti 
v moj skromni hram – ki posvetiti 
bi moral prej ga, Zate okrasiti, 
da božjih ne bi žalil ti oči. 
 
Ti sam postati hočeš moja – čast 
in sam vsa moja vrednost, zasluženje 
in odpuščanje in – opravičilo – 
 
In, kakor sem, sem vedno – Tvoja last 
in Tvoje le razglašam – usmiljenje, 
ki se na meni znova je odkrilo! 
 
 
25.3. + IN PROFUNDUM – IN EXCELSUM 
 
Želel si známenja je duh v globinah, 
kjer strah pred samim je seboj človeka – 
in kjer ima izvor življenja reka 
in skriva dan v zaprtih se teminah – 
 
Želel si známenja je duh v višinah, 
kjer v ognju sonca se blešči obleka, 
v valovih milost se na svet izteka, 
Beseda v večnih se rodi tišinah – 
 
Dobila, duša, Znamenje si živo, 
dobila si ljubezni zvest dokaz – 
dobila več si, kakor si – želela! 
 
Devica, skloni glavo zdaj spoštljivo, 
obdaj z življenjem Večnega obraz, 
da se – Ljubezen bo lahko spočela! – 
 
4.10. + REVELASTI EA 
 
Zapele v tebi so, Gospod, stvari, 
zapele pesem novo so, veselo – 
veselje je stvarjenje vse zajelo, 
Najvišji, Tebi – slava se glasi! 
 
Uboštvo je – bogastvo naših dni, 
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kako življenje v njem je zacvetelo 
in koliko skrivnosti doumelo, 
ki svetne jih ne vidijo oči – 
 
Kako neskončna – križa je sladkost! 
Hvaliti moramo se v njej, častiti 
v telesih svojih jo, v duha globinah – 
 
Družini vedno nova je radost, 
ki jo po Tebi smela je vzljubiti 
in utrjuje v sončnih nas višinah – 
 
2.10. + INEFFABILI PROVIDENTIA 
 
V previdnosti, Gospod, neizrekljivi 
za pot otrok si božjih poskrbel: 
da ne bi človek zmotil se, zašel, 
sovražni ne bi škodili mu vplivi – 
 
V ljubezni topli, nežni, nevsiljivi 
si Varuhe nebeške nam privel – 
Da na rokah nas nosijo, velel 
njih vnemi vdani, zvesti si, marljivi – 
 
Iskrene z njimi hvalnice pojo 
v minljivem času in na vse vekove 
naj Tvoji ti odrešeni sinovi. 
 
Glasno slavi Te zemlja in nebo, 
za čudeže dobrote vedno nove 
poveličujejo Te vsi rodovi! 
 
4.10. + REVELASTI EA 
 
Zapele v Tebi so, Gospod, stvari, 
zapele pesem novo so, veselo – 
veselje je stvarjenje vse zajelo, 
Najvišji, Tebi – slava se glasi! 
 
Uboštvo je – bogastvo naših dni: 
kako življenje v njem je zacvetelo 
in koliko skrivnosti doumelo, 
ki svetne jih ne vidijo oči – 
 
Kako neskončna – križa je sladkost! 
Hvaliti moramo se v njej, častiti 
v telesih svojih jo, v duha globinah – 
 
Družini vedno nova je radost, 
ki jo po Tebi smela je vzljubiti 
in utrjuje v sončnih nas višinah - 

 
15. 8. 
Veliko Znamenje si večnosti: 
z Lučjo obdana, ki na vek žari,  
zvezda žarečih venec Te krasi, 
a pod nogo Ti mesec zmot bledi – 
 
Slavi hvaležna pesem te ljudi, 
ki smrti si rešila jih, noči – 
Po Tebi – mrak iz duše se gubi, 
posreduješ nam – zmago milosti – 
 
S Teboj raduje se vesoljni svet, 
veselje v dušah polje, prekipeva: 
velike nam je storil Bog reči! 
 
S Teboj v nebo se dviga spet in spet – 
premagana je vsa življenja reva 
in naša pot – med angele drži – 
 
8.9. 
Stopiti nisi bala se, Devica, 
med nepregledne vrste grešnikov, 
z dolgovi obremenjenih rodov, 
ki so pozabljali, kaj je – pravica – 
 
Hotela nisi odmakniti lica 
od izgubljenih podlih v zlo sinov, 
ki božji so zavrgli blagoslov: 
kako ljubezen bi premagala – krivica?! 
 
Stopila si – med nas si prihitela, 
vsa čista, lepa in – usmiljena: 
prišla si, da nam vzide – odrešenje! 
 
Za podle si se grešnike zavzela, 
nenehno prosiš našega Boga, 
da milost nam nakloni – odpuščanja. 
 
8.5. DE EA: ASSENSIO DOMINI + MENTE IN 
CAELESTIBUS 
 
V nebesih naše se mudi srce, 
za Tabo misli, Bog, se dvigajo – 
uprto k Tebi naše je oko: 
uprto kvišku z bedne je zemlje – 
 
O Tebi usta naša govore 
in Tebe vsem stvarem oznanjajo 
z veliko znamenj, s čudežev močjo: 
do kraja Te oznanjajo zemlje. 
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Močno se Tvoje zmage vesele, 
povzdignil z njo še našo si naravo 
in dal nam svoje slave, sreče del! 
 
Slediti moramo Ti vsi ljudje, 
ostati združeni kot udje – z glavo: 
jetnike bil izgubil je – pekel. 
 
9.5. + IN CONSPECTU ALTISSIMI 
 
Poklical moje si, Gospod, srce: 
zaupno k Tebi vselej se dviguje, 
molitve vonj prijeten Ti daruje, 
obsegajo vse moje Te želje – 
 
Modrosti Tvoje reke me poje, 
po njej me tvoja milost napolnjuje – 
besedam Tvojim duša prisluškuje, 
pri Tebi misli vdane se mude – 
 
Ker volja Tvoja je, sem: Luč postal, 
z veseljem sijem svetu v Tvojo čast, 
družina Tvoja se krog mene zbira. 
 
S plameni Tvojimi sem jo prižgal: 
veselo se priznava v Tvojo last 
in njenih dobrih del se polni mera. 
 
 
2.7. + EXSULTAVIT INFANS 
 
Neznaten in slaboten kot otrok, 
ki v materi počiva narojen, 
pa z božjim je obiskom prebujen, 
želim Te hvaliti, Gospod in Bog – 
 
Obdaja veličastvo krog in krog 
me Tvoje – z njim sem posvečen, 
ves z milostjo sem Tvojo prepojen: 
častim naj, molim – sklenjenih Te rok! 
 
Naj v moji se radosti zgane svet, 
prisluhne pesmi nebogljenih  ust  
in naj jo tisočero pomnoži – 
 
Ne išče, ne izbira naj besed: 
noben ljubezni zvok ni slab ne pust, 
navzočnost božja ga obogati – 
 
 

+ AVDIENT VOCEM (trije evangeliji) 
 
Zaslišali Tvoj glas smo, božji Sin – 
Zaslišali ga pod zemljo, v temi: 
iz spanja in trpljenja nas budi – 
O, kdaj bo konec naših bolečin? 
 
Kako ljubezni živ je v nas spomin! 
Da volja se Očetova zgodi, 
vezi rešiti hoče vse ljudi 
in dvigniti do blaženih višin. 
 
Postajaš – Kruh! – Postajaš – Živa jed! 
Življenje neprestano nam deliš  
in trgaš nas iz smrtnega objema – 
 
Spolnitev Tvojih dobrih smo besed: 
ko zmagoslavno v duši zaživiš, 
se uresniči vročih prošenj vnema – 
 
3.9. + SI DILIGIS 
 
Ker ljubil sem, Gospod, Te iz srca, 
sem ves gorel za Tvojo večjo čast, 
da Tvojo spet utrdil bi oblast, 
nobena stvar – pretežka ni bila – 
 
Družini, ki je Kruha stradala, 
sem do Jedi nebeške zbudil slast, 
zemljo – ljubezni sem izročil v last 
in pazil, da je ne zastre – tema – 
 
Prižigal svetlo luč sem dan na dan, 
svaril, učil in ves se žrtvoval, 
za jagnjeta skrbel sem in  - ovce. 
 
Do vseh odprtih sem se sklanjal – ran, 
človeka klical, da bi znova – vstal: 
njegove –sam občutil sem dolge. 
 
3.9. DE S. MAR. I. SAB. VIRGINIS 
INTERCESSIONE 
 
Posredovala si, deviška Mati, 
za nas molila si prisrčno, vdano, 
spominjaš se nas dalje neprestano, 
ničesar ni, kar ne hotela dati 
 
v ljubezni bi dobrotljivi, bogati, 
da ljudstvo spet bi dvignila izgnano, 
ozdravila na nas globoko rano, 
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da mogli – v milosti bi zasijati! 
 
Ves topel, materinski je Tvoj klic, 
ves v sinovo se vrasel je poslanstvo: 
posluša, kar veli, in – izpolnjuje – 
 
Pomaga nam z stranpoti, krivic  
in žalostno nam skrajšal bo – izgnanstvo, 
nad dušo našo in – telesom čuje – 
 
31.5. + PRIMATUM HABUI 
 
Kraljev, deviška Mati, je Tvoj rod: 
nikdar ni duše Ti zasužnil greh, 
žari Ti polnost milosti v očeh, 
svobodno v Bogu si hodila pot. 
 
Kraljeva vsa se sklanjaš do sirot, 
pod križem sklonjenim si – vir uteh, 
Rešiteljica njim, ki so – v vezeh – 
Zakladničarka božjih si dobrot. 
 
Kraljev je Tvojega telesa Sad: 
Njegova je oblast od vekomaj 
in trajala na veke bo vekov – 
 
Kraljeva vseh si izpolnitev nad, 
kar zmore jih naš revni solzni kraj: 
Kraljico venča – zbor Te angelov! 
 
16.5. DOM. IV. P. PA  + DONUM DESURSUM – 
Svete gore ob Sotli 
 
Ne more najti človek sam daru, 
ne more dati ga vesoljni svet, 
če bi iskal na tisoče ga let: 
in prizadeval zanj se – brez miru – 
 
Samo, kdor ves se izroči Bogu, 
deležen Tolažnikovih besed, 
bo trgal izpolnitve sveti cvet, 
deležen njega večnega sadu! 
 
Podoba vidnega se spreminja, 
zazdi se včasih, da odhaja – Bog 
in da slabotne – same zapusti – 
 
Vendar, kar je – nebistveno, izginja – 
Gospod ne bo preslišal jok otrok: 
resnico svojo, slavo nam deli! – 
 

 
27.11. DE EA. ULT. P. PENT. + EXCITA 
VOLUNTATES 
 
Gospod, prebudi voljo, ki ne ceni 
sadov, ki jih prinaša odrešenje – 
 za konec, ki se zgublja vanj življenje, 
se v svoji zaslepljenosti ne zmeni. 
 
Pohajajo trenutki dragoceni: 
pred vrati veliko je spremenjenje, 
vsak čas končano naše bo zorenje, 
prizaneseno stvari ni – nobeni – 
 
Kraljevo znamenje nas bo sodilo: 
ko sence blede iz grobov nas skliče – 
smo luč, ki iz Luči se je rodila? 
 
Vprašanje zadnje vse bo odločilo, 
sami plačila smo in – kazni priče, 
ki bo neskončna večnost ju delila – 
 
V višavi bodo angeljci veseli 
Gospodu našemu zapeli slavo 
in blaženost ljudem prinesli pravo, 
ki po Zveličarju so hrepeneli. 
 
Nižavam razdvojenim zaželeli  
miru obilje, odpuščanje, spravo: 
dopolnil Bog ljubezni bo postavo – 
vekovi novi bodo se začeli! 
 
In z angeli zapeli tudi mi  
veselo bomo Bogu hvalo, čast: 
v iskrenem bratstvu bomo se objeli. 
 
Prišla je Luč! – Nikjer ni več teme! 
Premagana teme je zla oblast – 
v otroštvo božje vsi smo zaživeli. 
 
Vesele praznike! 
Blagoslovljeno novo leto LXIV! 
 
 
JANUAR 
 
Prevzela nas je božja dobrotljivost: 
v rešenje naše se je razodela – 
Kako ne zamrzili zla bi dela, 
ki v svetu nam vsiljuje jih – minljivost? 
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Da nam dokaže svojo dobrotljivost, 
je – milost na pomoč nam prihitela, 
smehljaje se vse žrtve je objela, 
odkrila veličastvo, častitljivosti. 
 
Objema vse – ničesar ne pozabi, 
vesoljstva temelje je položila, 
pa šla odkupovat je naše grehe – 
 
Kraljuje vsemu n nas res ne rabi – 
pa kri prelivat se je odločila, 
da – mi našli obilo bi – utehe – 
 
FEBRUAR 
 
Gospa brezmadežna, objemi nas,  
objemi, Mati, našega duha, 
kot si nekoč objela Jezusa 
in Ga hranila za prihodnji čas. 
 
Ponesi pred Gospodov nas obraz, 
daruj, posveti Mu življenje vsa, 
daruj rodove celega sveta, 
da bomo – čistih časov čisti Kvas! 
 
Iz rok deviških Tvojih Luč žari: 
v nevero našo sije in temo, 
da nov zabredlim bi prižgala dan. 
 
Kdaj duše naše bodo v milosti, 
svetile v božjo čast čez vso zemljo, 
človeški rod jo bo oznanjal vdan? – 
 
MAREC 
 
Stopili v zmagoslavno smo pomlad! 
Polegel se trpljenja bo vihar, 
tema in led ne bo več gospodar, 
rasti nastopil čas je prebogat – 
 
Iskat odšli resničen smo zaklad, 
slasti sveta nam niso nič več mar, 
odvrača post, kar bi bilo nam v kvar, 
v vstajenje pojde duša svetovat – 
 
Beseda se skrivnostna učloveči, 
življenje božje z našim je združila, 
da naše bi premagala tegobe – 
 
Približa spet lahko se grešnik sreči, 
ki varno kot rednik ga bo vodila, 

nasprotovanj nas bo obvarovala, zlobe – 
 
+INTER REGALES DELICIAS 
 
Razkošje je obdajalo kraljevo 
s sijajem me n žarom krog in krog – 
Lahko zajemal bi ga polnih rok 
in za človeško ne bi vedel – revo. 
 
A ločil sem od zrna – prazno plevo, 
razsvetlil mi je dušo dobri Bog, 
ostati sklenil sem – Njegov otrok, 
bolj ljubil sonce kakor – luč lojevo – 
 
Postal neizrečeno sem – bogat! 
Nihče bogastva mi ne more vzeti, 
katero v duši mi nesmrtni klije – 
 
Ostal na vek sem – mlad! – Ostal sem – svat. 
Odložil sem, kar moglo bi – umreti, 
na svatbi božji – v vek ljubezen sije – 
 
JUNIJ – po sv. Jenezu Ev. 
 
Naj čas bi zmeril, kar – nikdar ne mine? 
Naj bi brezbrižni, večni ocean 
poskušala zajeti – drobna dlan? 
Naj to, kar Je, obseže, kar – izgine? 
 
Zaslutimo lahko samo globine, 
ki v njih ljubezni se poraja dan, 
izliva iz Srca se, polna Ran, 
vesoljstva napolnila je širine. 
 
Približa se ji, kdor je – vzljubil sam, 
na lastna vsa pozabil je merila 
in Darovanemu se – daroval – 
 
Kdor se prerodil je v ljubezni hram, 
ki ga do dna je milost prežarila, 
Srca je drobec – Božjega postal! – 
 
1.7. JULIJ 
 
S krvjo je naša zemlja orosena – 
iz žuljev stiska se trpečih rok, 
zapušča sled ubitih jo otrok, 
telesa v vojnah kruto pokošena – 
 
S krvjo je naša zemlja orosena: 
preplavil nas je njen pregrenki tok, 
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izlila se je v duše naše jok – 
ne zbriše roka naša je nobena – 
 
Potopil v njene trpke se valove 
brazmadežne krvi je čisti Sin, 
podelil ji – Najvišjega veljavo – 
 
Za večno s tem odrešil je sinove, 
ljubezni božje z njo postal spomin, 
kraljevske dal pečat nam je narave – 
 
 
JULIJ LXV mesec novih sv. maš 
 
Poletni žar pregnal je zadnje sence, 
razkošje sonce siplje na zemljo, 
pšenično morje mu rodi zlato, 
ki v blagoslovljene se spleta vence. 
 
Oltar pozdravlja blažene prvence, 
ki že v telesu – stopajo v nebo: 
Duhovnik Veliki jim je v roko 
položil polne – milosti studence – 
 
Srce je – pesem in iskrena: hvala 
in žar, ki nič ga več ne pogasi, 
saj živa vera ga v Boga prižiga – 
 
Pretesna majhna zemlja je postala, 
saj božja luč žari na vse strani 
in odrešenja je – odprta knjiga! 
 
OKTOBER LXIV 
 
Z neba se svetle kaplje spuščajo: 
glej, tisočkrat jih pada tisočero, 
da nepregledno polnijo jezero, 
v mogočno se valovje zbirajo. 
 
O božji nam ljubezni pričajo, 
ki vsako našo je presegla mero, 
ki se približamo ji komaj z vero – 
duha nam z milostjo oživljajo. 
 
Prisluhni! – Kapelj tisočero poje, 
buči valovje veličastno, silno – 
in z večnostjo se pogovarja čas – 
 
Zapušča Večni bivališče svoje, 
družino zbral je, rešil neštevilno 
po Njej, ki je – devic in mater kras! 

Ave, tisočkrat Ave! 
 
NOVEMBER 
 
Poslušam pesem sveto, zmagoslavno, 
ki zbori jo zveličanih pojo: 
poj, da v njej odmeva vse nebo, 
usmiljenje slavijo starodavno – 
 
Oglaša tudi v naših dneh se javno 
in z blagoslovom polni vso zemljo; 
odpira Bog Srce nam in roko, 
da ljudstvo k Njemu vstalo bi brezpravno. 
 
Poslušam pesem sveto, zmagoslavno: 
k njej duše dvigajo se iz solza, 
k  njej duše dvigajo se iz teme. 
 
Kdaj Luč uzrle bodo zveličavno 
in kdaj rešile bodo se – gorja, 
ki čisli s hrepenenjem jih in – žge? 
 
DECEMBER 
 
Naj Tvoj nas, Bog, razveseli Prihod! 
Naj naše mračne dneve razsvetli, 
potrte zbere spet in poživi, 
nam Rojstva  novega pokaže vzhod. 
 
Zavrženih usmili se sirot, 
ki duša jim še v žalosti ječi, 
razjeda negotovost jih, skrbi –  
naj v sreči njihova konča se pot! 
 
Prižgi deviško Zarjo vsem očem! 
Naj luč Brezmadežno in ljubeznivo 
zajamemo z drhtečimi dlanmi – 
 
En kruh naj v bratski združi nas objem, 
da nova rast prekrije našo njivo: 
vsa Tvoja milost naj na nas rosi! 
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Prepis: rokopis 

Dom V. p. pent 
Legenda o Mariboru 
 
Molčali so gozdovi smrek stoletnih,  
ni mogel vetrič lahen jih zbuditi, 
ki v sanjah sam je šepetal poletnih, 
le cvetke v travi mogel je nagniti. 
 
Molčale so gore v pokojni črti 
in v lahnem loku varovale svet, 
ki v krog od njih izgublja se odprti 
in širi v klasja, vinske trte cvet. 
 
Molčala raka je srebrno siva: 
kot mati nad valov je deco bdela, 
kot da skrbi v zaupanju prikriva, 
da v božjih rokah pot je njena cela. 
 
Molčala usta starega brodnika 
zamišljena so, stisnjena krepko, 
pogled izkušen se vrtinca ne umika, 
ki mogli čoln bi spraviti na dno. 
 
Udarci vésel pesem le so peli, 
človeka moč je prebudila molk – 
valovi čudili so se, hiteli 
pozdravljat čoln, trdno stesan in dolg. 
 
Veselo drobna rosa je škropila, 
utrinjala se v žaru je luči, 
ki je v večeru vsako pozlatila, 
da s svojim jo bogastvom pozlati. 
 
Tako nebeška luč bo prerodila 
prvence zemlje v božjih rod otrok! 
je duša potnikova govorila, 
ki sklenjenih sedel je v čolnu rok. 
 
Ne mogel let bi mu z obraza brati 
morda mladenič, mož morda je zrel: 
goreče stiskal k sebi križ je zlati, 
ki mu čez plašč je krog vratu visel. 
 
Na mestu! kratko stari dé brodnik, 
steza v naselje naše vas popelje: 
družin je naših varen tu branik. 
Spolnile so se končno naše želje! 
 
Molče za starcem stopal je glasnik 

Gospoda, Kralja večnega zemlje: 
prihajal v svet je nov – kot učenik – 
prosilo blagoslova je srce! 
 
Prišel je predenj starec sivolasi, 
prinesel v dar mu kruha je, soli: 
Pa dobrodošli! – je dejal počasi 
in solzo si utrnil iz oči. 
 
Zahvaljen Bog!, očak vi gostoljubni, 
prisrčno prišlec mu odgovori – 
odreči hočete temi pogubni 
se z rodom vašim, to me veseli! 
 
In starešina, drugi velmožje 
pospremijo apostola na stan – 
kjer vse so že pripravile žene, 
da odpočil bi se njih gost. 
 
Prepolno je bilo srce moža, 
da mogel v molku bi noči zaspati, 
še dolgo klečal, prosil je Boga, 
da mogel čredi res bi vzor postati. 
 
Še preden sonce v zgodnji svit je vzšlo, 
se zbudil je, pokleknil učenik: 
poljubil Križanega je telo – 
Oh, naj Ti vselej vreden bom glasnik! 
 
Iz hiše čiste je, samotne stopil – 
pozdravljal smrek ga je stoletnih les – 
v okolico se je zazrl, potopil 
pogled je v reko, ki se vije čez. 
 
Tod veliki Krstnik bi mogel delovati, 
tako odmaknjen je, osamljen svet – 
in glej! ob Jordanu bi mogel stati 
kazati Jagnje, ki odjemlje greh! 
 
Prisluhnil zbor je dobrosrčnih mož, 
ugajal predlog mu je učenika, 
načrtom je obljubil vso pomoč: 
postaviti je sklenil hram – Glasnika! 
 
Le nekaj kratkih tednov je minilo: 
pekoči zrasli žulji so v dlaneh, 
ko ljudstvo kamne, hlode je nosilo 
in vroč se znoj izgubljal je po tleh. 
 
Prišel je dan veseli posvečenja: 
in sonca poln, kot božje je oko – 
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pobožno k prazniku se zbrala srenja, 
kleče sprejemala je blagoslov. 
 
Možje predragi, zveste ve žene, 
mladine Bogu vdane čisti cvet 
in trudni starci, modre starke ve, 
upognjene pod težo mnogih let. 
 
Zahvalite z menoj se vsi Bogu, 
da hram Njegov je zrasel vam iz tal, 
ognjišča vse ljubezni in miru: 
da bi Krstnik  vas sveti varoval! 
 
Poslušajte, kaj danes kliče vam: 
Predragi moji, čreda posvečena, 
z veseljem stopam v vaš prelepi hram – 
naj zloba mu ne škoduje nobena! 
 
Ne meni: Njemu slava naj velja, 
ki iz ljubezni silne je do vas 
zapustil prestol blaženi neba, 
in ves ubog se učlovečil v čas! 
 
Njegove oklenite se resnice, 
v dejanja nauk nebeški spremenite, 
hodite pot izvoljeno pravice: 
pa z Njim nekoč se v raju veselite! 
 
Prisegla vse so srca njih razvneta, 
bilo jim je lepo kot še nikdar, 
ostali Kristusu so vdana četa, 
omajal ni pekla jih ljut vihar. 
 
Ko leta so in delo ga upognila, 
obilne žetve mogel se je radovati: 
le ena skrb mu dušo je težila, 
da mogel bi naslednika izbrati 
 
ki čist in poln ljubezni, kakor sam, 
začeto delo mogel bi nadaljevati 
bilo mu dano. Mladim se rokam  
odločil čredo svojo je predati. 
 

Oko na mladcu mu nekoč obstane, 
ki ljubil je čez vse molitev zbrano, 
čistilec bil Device je izbrane, 
ki Mater vedno Jo je klical vdano. 
 
Ko neko jutro hoče ga pozvati, 
da Bogu bi opravila prijeten dar, 
zagleda v luči zlati ga klečati, 
nad njim pa belega goloba čar. 
 
Prevzet, negiben obstoji in gleda. 
Golob obkrožil mladcu je glavo, 
Moj sin! – zasliši sladka se beseda 
in ptica bela vzdigne se v nebo. 
 
Moj sin! še starec ga nagovori, 
ko mladec urno in uslužno vstane – 
odslej boš božjo čredo pasel – Ti! 
Ob jame ga in solza mu na lica kane. 
 
Tako ne plaka deca za očetom, 
kot rod se za apostolom solzi – 
potem pa ga – zvesto obetom – 
k pokoju v mater zemljo položi. 
 
Krotak, deviški – vendar zrel 
se loti dela novi učenik: 
nadaljevati v Bogu je hotel, 
kar prvi zasnoval je bil vodnik. 
 
Devica, Mati božja in Gospa, 
ozri se name milostno z neba 
in daj, da Tebi posvečena vsa 
ostane čredica izvoljena. 
 
Z neba nam pošlji božjega Duha, 
ki naj napolni nas in posveti, 
da bomo vselej se ognili zla! 
   
Zdenka Serajnik, Slov. Konjice, 27. junij. 2001 
 
 

 

 


