
 
 
 
 

 
Slavko Krajnc (ur.), Zbrana dela Zdenke 

Serajnik – 7. Liturgična, glasbena in 
druga dela.  

 

1. Znamenja in podobe (simboli) v bogoslužju: Predgovor - Kdor z budnim očesom sledi 
reklamam na ekranu (Ingrid Jorissen – Hans Bernhard Mayer SJ, Zeichen und Symbole 
in Gottesdienst, Tyrolia – Innsbruck – Wien – München, 1977) 

2. Značaj in mesto redovnic - V prvih letošnjih številkah francoske revije Croire   
3. Osnutek za novo tematiko v himnah v brevirju - I. teden: petek človeškega življenja  
4. Latinski križev pot – I. Ave, Jesu, qui damnaris et ad mortem mox raptaris, sic jubente 

praeside! 
5. Ad Festum Christi Regis,  1943, 1967 – Regnum caelorum = pretiosa margarita, 

venditis omnibus, compara eam (advent 1990) 
6. Pesem smrti (hvalnica smrti), Maria Helena Silveira (1922-1970, Južna Amerika) – 

Pričakujem smrt, kot pričakujemo ljubljeno osebo 
7. Mašne molitve v adventu in v božičnem času – (Fontes liturgici, Romae 1986, 

Orationes temporis Adventus et Nativitatis 
8. Mamica nima časa…! V skromni hiši je umrla stara mati - Prevod iz nemščine avtorice 

Božene Nemcove (12.3.1974, gdč. Lizika)  
9. Več odprtosti - V aprilski številki Croire aujourd'hui razvija Marcel Domergue zanimive 

misli v zvezi z vprašanjem o večji odprtosti Cerkve za svet. 
10. Misli k Nigg-u, Mit großen Christen um den Hl. Geist beten - Delce je gotovo prispevek 

k poživitvi misli na Svetega Duha in pobožnosti k njemu. 
11. Ein Lied von der Gottesmutter, die wieder auf Sveta Gora gebracht wurde (in Jahre 

1837) - Gold der Sonne soll verklären unseren frohen Gottestag; 
12. Božje mesto, svetilka, prižgana na višavi, mesto Boga, ki premaguje temo, prižgali so jo 

ognji te zemlje! (Joseph Gelineau, sodobni francoski liturgični komponist):  
13. Hiša Boga – Hiša ljudi (Joseph Gelineau) 
14. Mesto, pripravljeno za Jagnjetovo gostijo  (Joseph Gelineau) 
15. Danes je praznični dan  (Joseph Gelineau) 
16. Vse časti vredni Oče  (Joseph Gelineau) 
17. Moj Bog, kako težak je boj! - Moj Bog, kako težak je boj, saj dvoje v meni je ljudi: v 

ljubezni ta je zate vnet, daruje vdano ti srce – upira pa se v meni drug, ne meni se za 
zakon tvoj (avtor Jean Racine)  

18. Verovati danes - Croire aujourd'hui je francoska apologetična revija. Letno izide po 
deset številk po 64 strani v formatu našega Znamenja. 



19. Ps 8: O, kako je čudovito (EB 512/513; 3.12. 1980) - O, kako je čudovito tvoje, naš 
Gospod, ime! Po vsej zemlji veličastno, više sega od nebes; usta hvalijo dojencev, hvali 
te srce otrok. 

20. Ps 13: Doklej, Gospod, me boš pozabljal? - Doklej, Gospod, me boš pozabljal, doklej se 
skrival pred menoj? Doklej naj nosim bolečine in žalost v srcu dan na dan? 

21. Ps 14: Gospod, kdo bival v tvojem bo šotoru? (25.11. 1980) - Gospod, kdo bival v 
tvojem bo šotoru in kdo ostal na tvoji sveti gori? Kdor gre brez madeža po svoji poti in 
dela pravično. 

22. Ps 17 (16): Čuj, o Bog, pravično pravdo (EB 516; 17.12.1980) – Čuj, o Bog, pravično 
pravdo in molitve moje glas 

23. Ps. 23 (22) EB 520: Gospod je dobri moj pastir (16. 11. 1980) - Gospod je dobri moj 
pastir, ničesar ne pogrešam več – njegove vode me poje, na sočne vodi me trate. 

24. Ps 24 (23): Gospodova je širna zemlja (EB 520-521; 17. 12. 1980) - Gospodova je širna 
zemlja in, kar jo napolnjuje, vse; njegovi zemlje prebivalci, njegov prostran je zemlje 
krog. 

25. Ps 45/44/I (EB 553): Privrela pesem iz srca (16.11.1980) - Privrela pesem iz srca mi 
zate je, najvišji Kralj – najlepši med sinovi si, kar naša zemlja jih rodi. 

26. Ps 45 (44) II: Kraljica z desne ti stoji (EB 533;17. 12. 1980) - Kraljica z desne ti stoji, 
zlato bogato jo krasi – poslušaj, nagni zdaj uho, pozabi, hči, očetov dom! 

27. Ps 51 (50): Usmili se me, Bog, usmili (EB, s. 536; 3.12. 1980) - Usmili se me, Bog, usmili, 
izbriši veliki moj greh; popolnoma me reši krivde,  očisti greha mojega. 

28. Ps 64: Tebe, Bog, naj slavospevi (25. 11. 1980) - naši vedno hvalijo, spolnimo naj 
zaobljubo, ti nas sliši milostno; naši grehi nas težijo, ti jih zbrišeš, odpustiš. 

29. Ps 71 (70) (EB, s. 546): K Tebi se, Gospod, zatekam (3.12. 1980) - K tebi se, Gospod, 
zatekam, naj ne bom osramočen; po pravičnosti me reši, nagni k meni, Bog, uho; ti 
zavetna si mi skala, ti si moj utrjen grad. 

30. Ps 71: Ti, o Bog, si Kralj vesoljstva (16. 11. 1980) - Ti, o Bog, si Kralj vesoljstva, ti najvišji 
si sodnik; po pravici vladaš ljudstvo in ponižnim mir deliš; ti boš zdrobil zatiralca, ti 
ubožce okrepiš.                                                                                                                                                            

31. Ps 75 (74): Slavimo Te, Gospod, slavimo (EB 549; 17. 12. 1980) - Slavimo te, Gospod, 
slavimo in tvoje hvalimo ime; ko ti, Gospod, boš čas določil, po vsej pravici sodil boš; 
čeprav zamaje vsa se zemlja, trdno stebre nje obdržiš. 

32. Ps 87 (86): Gospod nas ljubi sveto mesto (EB 556; 22. 12. 1980) - Gospod naš ljubi 
sveto mesto, (sveti Sion)? najljubše mesto vrh gora; njegova vrata so mu dražja kot vsi 
šotori Jakoba. 

33. Ps 88 (87): Podnevi vpijem, o moj Bog (3. 12. 1980) - Podnevi vpijem, o moj Bog, 
ponoči tožim pred teboj – poslušaj žalostni moj glas, bridkost prevzema mi duha. 

34. Ps 89 - Ti si nam pribežališče (EB, s. 558/559; 30. 11. 1980) - Ti Si nam pribežališče, ti 
edini, naš Gospod; preden so še vstale gore in oblikoval si svet: ti od vekov si na veke, 
ti, o Bog, ne šteješ let. 

35. Ps 90: Najvišji naš je zavetje (EB, S. 559; 30. 11. 1980) - Najvišji naše je zavetje, trdno v 
Boga zaupamo; on osvobaja nas iz zanke, pogubne kuge reši, zla. 

36. Ps 95 (94) - Pridite, zapojmo Bogu (3. 12. 1980) - Pridite, zapojmo Bogu, vzklikajmo 
Zveličarju! Pred obličje mu stopimo, s pesmijo hvalimo ga;  velik kralj je nad 
bogovi,velik Bog je naš Gospod. 

37. Ps 98 (97) - Zapeli bomo Bogu novo pesem (EB 563; 3. 12. 1980) - Zapeli bomo Bogu 
novo pesem, saj čudovita dela je dovršil, desnica mu je pridobila zmago: vsi ga slavijo. 



38. Ps 121 (120): Oči dvigujem svoje h goram (EB, s. 579, 3. 12. 1980) - Oči dvigujem svoje 
h goram, od kod mi bo prišla pomoč. Pomoč mi pride od Gospoda, ki ustvaril zemljo je, 
nebo. 

39. Ps 122 (121): Veselo v Gospodovo vstopamo hišo (EB 579; 22. 12. 1980) - Veselo v 
Gospodovo vstopamo hišo, med vrati stojimo že svetega mesta; Jeruzalem, trdno si 
zidan, kot skala, in trdno so sklenjeni tvoji zidovi. 

40. Ps 129: Iz globočine kličem te (16. 11. 1980) - Iz globočine kličem te, iz vsega svojega 
srca – poslušaj, sliši me, Gospod, poslušaj prošnje moje glas. 

41. Ps 150: Hvalite Gospoda v njegovem svetišču Aleluja! (EB 589; 17. 12. 1980) - Hvalite 
Gospoda v njegovem svetišču, hvalite pod sinjim ga svodom neba! 

42. Kako naj molimo sredi posvetnega sveta? (Bernhard Häring, Gebet in einer weltlichen 
Welt, ars sacra, München, 1972) - Kadar govorimo o molitvi ali premišljanju, gre 
predvsem za to, kakšen smisel pripisujemo tem velikim besedam. 

43. Poti morja (François Mauriac, Les chemins de la mer, XII. pogl.): Umazanec (Salaud) (Za 
Oznanjenje VI.; 9. 4.  1987) – Nad Bordeauxom je že dva dni divjal vihar, zato je Roza 
rekla Robertu: 

44. Kaj nam pove François Mauriac (r. 11.10.1885 – u. l. 9. 1970) - Lani je minilo sto let od 
rojstva svetovno znanega francoskega romanopisca, pesnika, dramatika in esejista 
Francoisa Mauriaca 

45. Mauriac sam o sebi (Pierre – Henri Simon, Mauriac per lui-même; Ecrivains de 
toujours, 1959, Seuil). Vprašanje katoliškega romana (Le probleme du roman 
catholique, p. 53-63) - Po izraznih sredstvih in po svojem splošnem značaju se roman 
loči od poezije, manj pa psihološko po svoji snovi in svojem dejanju. 

46. Pesniški brevir (Paul Claudel, Breviaire poétique) - Zbirka meditacij, reči bi jim mogli 
»pesmi v prozi«, je izhajala v raznih Claudelovih knjigah od 1908 do 1946. 

47. Himna Svetemu Rešnjemu Telesu (Paul Claudel, Hymna du S. Sacrament; Breviaire 
poetique) - Minilo je šest dolgih dni in žetev je končana. Požeta je pšenica in slama je 
pobrana. 

48. Nedeljska jutranja molitev (Priere pour le dimanche matin) - V imenu Očeta in Sina in 
Svetega Duha. Amen. Pripravljen sem, tukaj sem. 

49. Maša tam onstran (La messe là bas: Introitus): Vstopni spev - Znova v tujini in znova se 
duša, ki se je znašla v samoti, vrača v svoj grad. In prvi sončni žarek je obsijal vrh 
Corcovade. 

50. Velika noč (Paul Claudel, La nuit de Pâques; Bréviaire poétique, Gallimard, Paris – 
1971; Le livre de poche) - Skozi okno brez zaves že dolgo gledam drobno zvezdo, ki se 
lesketa. 

51. Magnificat (Karel Vojtila); himna - Poveličuj, moja duša, svojega Gospoda, Očeta velike 
Poezije – nad vse dobrega! 

52. Pesem o sijaju vode (Karel Vojtila): Samarijanka (leta 1950) - Ta studenec me je 
povezal s Teboj, ta studenec me je privedel vate. 

53. Mati: Začudenost nad edincem (leta 1950) - Luč se je počasi prebijala skozi vsakdanja 
dogajanja, ki se jim ženske oči in roke privajajo od malega, 

54. Kristus na obali (Besedilo Karel Wojtyla) z notami - Kristus stoji na obali, Išče ljudi za 
velika dela, da z božjo besedo osvajajo srca. 

55. Razmišljanja ob maši (Theodor Schnitzler): Poobhajilna molitev – Litanije Sv. Rešnjega 
Telesa (s. 300/301, II. del) 

56. Mašni spevi (19. nov. 1978 – 27. nov. 1978) 



57. I.Vesp. (16.VII.) - Cvet Karmela, trta cvetoča, luč nebeška, Mati deviška, kot nobena. 
58. Razmišljanja ob maši (Theodor Schnitzler, Die Messe in Betrachtung, Herder, 1957 – II. 

Band) 
59. Z velikimi kristjani prosimo za Svetega Duha ali: Pridi, pridi, Sveti Duh! (Walter Nigg, 

Mit großen Christen um den Heiligen Geist beten. Gebete der Freude und der 
Hoffnung für uns. Unter Mitarbeit von Sr. M. Lucia OCD. Rex Verlag, Luzern und 
München 1976 (s sodelovanjem s. M. Lucije OCD; založba Rex, München – Luzern, 
1976) 

60. Nacetov spletni dom - Boga Očeta si Odsvit; »Boga Očeta si Odsvit in vrelec večne si 
Luči, ti si svetloba naših dni in božji dan za vse ljudi. 

61. Po palestinskih poteh (za advent 1984: Didier Rimaud, Sur les chemins de Palestine; 
moderni francoski bogoslužni pesnik in komponist – provansalski jezuit, star preko 70 
let). 

62. Mnenje k osnutku obrednika za slovesno praznovanje Sv. Rešnjega Telesa (Maribor 

1986) 21.8. 1986 - V celoti je obrednik prav posrečen. (zs) 

63. Molitve na prošnje dni - Bližajo se bivše Litanije maiores in minores. 6.4.1972 

64. Zelo spoštovani gospod! ko poslušam cerkveno petje in ko prelistavam obsežno 

pesmarico Slavimo Gospoda iz leta 1988, ugotavljam, da imamo iskrivo bogastvo 

adventnih, božičnih, postnih, velikonočnih, Marijinih in evharističnih mašnih pesmi.; 

Priporoča se Zdenka Serajnik Slov. Konjice, 27.5. 1993 

65. 9. maj Sv. Katarina Bolognska , dev., II. Off. lectionis - Quae pura scendis aethera…  

zraven rokopis: Poslušaj našo hvalnico,… 

66. 19. november Sv. Neža Asiška, devica, II. reda - Off. lectionis: Agnes, nobilium gloria 

virginum, … zraven rokopis: Veseli; Neža ti prepevamo… 

67. 29.6. Apostolov je danes god, ki si izbral jih je Gospod, da nas za Bogom kličejo in njega 

nam oznanjajo. 

68. I. Vesp. 16. 7.; Flos Carmeli - Cvet Karmela, Trta cvetoča, svetla Zvezda, Mati deviška, 

kot nobena. 

69. Križev pot bližnjemu - I. Pilat obsodi Jezusa na smrt. Če je Bog sojen po krivici, se ni 

bati: zmagala bo njegova pravičnost. 

70. Duhovnik veliki nekoč - (prvi četrtek v evharističnem  letu 1985-86, 5. sept. 1985) 

(refren: zadnja kitica) Duhovnik veliki nekoč je kruh in vino daroval: izprosil s tem je 

blagoslov bogat od živega Boga. 

71. Začetek evharističnega leta – 1. sept. 1985 - Zapojte, zvonovi, z gorskih višin, zapojte, 

zvonovi, s plodnih nižin, 

72. Z nami te molijo, z nami slavijo  - Z nami te molijo, z nami slavijo angelski zbori, vsi čisti 

duhovi, hvalijo, Bog, te in vdano častijo, tebe, ki v Rešnjem Telesu živiš. (september 

1985, začetek evharističnega leta 1985-86) 

73. Rojstni dan – 1992 - Življenje naše – dar je dragocen, izhaja iz Gospoda in Boga, ki nas 

pokliče na steze sveta in čas odmeri nam blagoslovljen. (zs) 

74. Rojstni dan – 1992 - Mineva čas in leta nam teko, po svojih potih vodi nas Gospod in 

daje milosti nam božje moč, v njegovi volji vztrajati zvesto. 

75. Dva duhovniška jubileja – 1992 - Poklical si me – in sem se odzval. (zs) 



76. Hvali, moja duša, Gospoda - Hvali, moja duša, Gospoda in nikar ne pozabi vseh darov 

Njega, ki z dobrotami nasičuje tvoje hrepenenje! 18. 7. 1992: (zs) 

EVHARISTIČNE PESMI 

77. O božji Kruh, neskončni dar -O božji Kruh, neskončni dar, o sveta, bela Hostija! Časti in 

moli vsaka stvar naj v tebi živega Boga. 

78. Tihe rože, naše duše - Tihe rože, naše duše, svoje so sklonile čaše pred Gospodom v 

tabernaklju, ki jim vso lepoto da-je. 

79. Prastara skrb, prastara bolečina - Prastara skrb, prastara bolečina je Kruh, da si 

ohranimo življenje – velja nenehno našemu stremljenju, do dna njegova sega korenina. 

(Jan 6, 5) (praznična meditacija) zs 

80. Zahvalna nedelja – 1987 - Vsa narava spleta vence, spletajo jih vse stvari: žarki sonca, 

nežne sence, spleta vrsta naših dni: (možnost uglasbitve) 

81. Ko Kristus je na svet prišel - Ko Kristus je na svet prišel… refren: Ves svet se v Tebi 

prenovi, o evharistični Gospod! 

82. Kjer je gospod na svet prišel - Kjer je Gospod na svet prišel, ves kraj je zaslovel: 

spremenil Bog pa v Betlehem je naš vesoljni svet.; refren: Do kraja naj nas posveti Kruh 

Evharistični! 

83. Vprašujemo, če bomo preživeli - Vprašujemo, č e bomo preživeli: (evharistična, avgust 

1985) 

84. Množica se v Bogu zbira - Množica se v Bogu zbira kakor zrnje v dober kruh in v 

ljubezni se  odpira božji milosti naš duh: refren: Človek božji Kruh uživa, bog nam daj 

svoj blagoslov! 

85.  Zavezo sklenil z vami sem, sinovi - Zavezo sklenil z vami sem, sinovi, zavezo trdno 

živega Boga, (2 Mz 24, 3-8) (praznična meditacija za liturgično leto B) 

86.  Modrost ustvarila je svet - Modrost ustvarila je svet, ljubezen ga živi: refren: Zahvala 

tebi, slava, čast, o evharistični naš Kruh! 

87.  Dobri naš pastir nas vabi - Dobri naš Pastir nas vabi, vabi k sebi z vseh strani -, refren: 

Bog svoj blagoslov razliva na odrešeno zemljo. (zs) 

88. Je še kje ljudstvo, ki mu Bog - Je še kje ljudstvo, ki mu Bog tako bil blizu, kot je nam naš 

evharistični Gospod, njegovo Rešnje je Telo! Refren: Pritegni, Bog, nas v svoj objem, v 

ljubezni svet preoblikuj! 

89. Hvalnico naj svet zapoje - Hvalnico naj svet zapoje in Gospoda naj slavi – refren: 

Združi, Jagnje, svoje brate, združi v neločljiv  objem! 

90. Naša polja so rodila - Naša polja so rodila, dobri, dragoceni Klas, refren: Pristopimo in 

zaužijmo Kruh Življenja, božji Kruh!  

91. V celoti je obrednik prav posrečen - 21.8. 1986  Mnenje k osnutku obrednika za 

slovesno praznovanje Sv. Rešnjega Telesa, Maribor 1986 

92. Prošnje zajemajo zelo širok register naših potreb in želja - K osnutku evharističnega 

obrednika 

93. Bližajo se bivše Litaniae maiores in minores. - Molitve na prošnje dni 



94. Ko poslušam cerkveno petje in ko prelistavam obsežno pesmarico - Zelo spoštovani 

gospod! 

95. Off. lectionis: Quae pura scandis aethera - 9. maj Sv. Katarina Bolognska, dev., II. 

reda 

96. Sponso vocante ad asperum - Ad Laudes matutinas: 

97. Inter sorores optimas, licet magistra praevia - Ad Versperas 

98. Off. lectionis: Agnes, nobilium gloria virginum - 19. november Sv. Neža Asiška, 

devica, II. reda 

99. Virgo de prudentibus, Clarae sororis aemula - Ad Lautes matutinas  

100. Apostolov je danes god, ki si izbral jih je Gospod - 29.6.  

101. Cvet karmela, Trta cvetoča - I.Vesp. 16.7. Flos Carmeli 

102. Pilat obsodi Jezusa na smrt - Križev pot bližnjemu 

103. Duhovnik veliki nekoč je kruh in vino daroval - Duhovnik veliki nekoč 

104. Zapojte, zvonovi, z gorskih višin - Začetek evharističnega leta – 1. sept. 1985 

105. Z nami te molijo, z nami slavijo - Z nami te molijo, z nami slavijo 

106. Življenje naše – dar je dragocen - Rojstni dan – 1992 1. 

107. Mineva čas in leta nam teko - Rojstni dan – 1992 2. 

108. Poklical si me – in sem se odzval - Dva duhovniška jubileja – 1992 

109. Hvali, moja duša, Gospoda - 18. 7. 1992 

110. O Božji kruh, neskončni dar  - O božji Kruh, neskončni dar, 

111. Tihe rože, naše duše, svoje so sklonile čaše - Tihe rože, naše duše 

112. Prastara skrb, prastara bolečina je Kruh, da si ohranimo življenje – Prastara skrb, 

prastara bolečina 

113. Vsa narava spleta vence - Zahvalna nedelja – 1987 

114. Ko Kristus je na svet prišel in človek je postal - Ko Kristus je na svet prišel 

115. Kjer je Gospod na svet prišel, ved kraj je zaslovel - Kjer je Gospod na svet prišel 

116. Vprašujemo, če bomo preživeli  oblaki nam pokrivajo nebo - Vprašujemo, če bomo 

preživeli 

117. Množica se v Bogu zbira kakor zrnje v dober kruh - Množica se v Bogu zbira 

118. Zavezo sklenil z vami sem, sinovi, zavezo trdno živega Boga - Zavezo sklenil z vami 

sem, sinovi 

119. Modrost ustvarila je svet, ljubezen ga živi - Modrost ustvarila je svet 

120. Dobri naš Pastir nas vabi, vabi k sebi z vseh strani – Dobri naš pastir nas vabi 

121. Je še kje ljudstvo, ki mu Bog tako bil blizu, kot je nam - Je še kje ljudstvo, ki mu 

Bog 

122. Hvalnico naj svet zapoje in Gospoda naj slavi - Hvalnico naj svet zapoje 

123. Naša polja so rodila, dobri, dragoceni Klas  - Naša polja so rodila 

124. Viharji divjali so vse naokrog - Prihovška legenda iz 16. Stoletja 

125. Pri tebi, Mati, smo doma - Pozdrav prihovški Materi 

  



NOTNO GRADIVO – DRUGO 

126. Tihe rože, naše duše, svoje so sklenile čaše pred gospodom v tabernaklju, ki jim vso 

lepoto daje…. Spoštovana gospa prof. Zdenka Serajnik! Na Vaše zgoraj tiskano 

besedilo, ki sem ga že uglasbil…. Jože Trošt 

127. Tihe rože, naše duše (2. in 3. kitica) Ti, Gospod, si sam življenje, živa večnost sredi 

časa,…..Zelo spoštovani gospod profesor! Toliko danes. Ker je pa predmet neizčrpen, 

mislim napisati še kak poskus…. slov. Konjice, 30.9.1995 Zdenka Serajnik 

128. Spoštovana gospa - Prejel sem Vaše pismo in nova besedila. Hvala! Ljubljana 7.4.1986 

Trošt Jože 

129. Dodatne kitice k evharističnim pesmim - k št. 5: Ljubezni božje si morje in naši 

revščini pristan,… 

130. Oktober 1997 – roženvenška - S teboj, o Mati ljubljena, s teboj, o Mati Jezusa, otroci 

hodimo skoz svet, zaupa naše ti srce. (za eventualno uglasbitev) zs 

131. Oktober 1997 – roženvenška - Zahvaljen, Bog, da človek si postal, da rešil bi človeka, 

ki je pal 

132. Polni so grobovi cvetja - Polni so grobovi cvetja, polni topli so luči, žive priče 

razodetja: za človeka – smrti ni!.... 

133. Maribor 19.9.1999 - Zbral si, dobri naš Pastir, nepregledno množico, kakor ti velel je 

bog, da se v tebi proslavi. (besedilo za eventualno uglasbitev) zs 

134. Za gdč. Liziko po starejši pesmi - Živi, dragi, ste pred nami, živi, kakor ste bili. Božja 

vas ljubezen drami, da bi sveti k njej prišli… 

135. Spoštovana ga. profesor - Oprostite, prosim,d a Vas pri vsem delu ki ga imate, še jaz 

nadlegujem!.... 

136. Poznate zeleno planino, poznate kraljestvo gozdov - Poznate spokojno tišino, 

opojnost lesenih domov? Glasbeni ansambel Sl. Konjice (Fideršek) 

137. Zdrava Marija - Zdrava Marija, vsa milosti si polna, Gospod je s teboj, zdrava Marija! 

138. 8. dec. 1996 Brezmadežno Marijino spočetje - V meglen in mračen svet svetal prodira 

svit: Brezmadežna, Gospa prihaja med ljudi. (za eventualno uglasbitev) 

139. Božična – 1996 - Sveta Mati Betlehemska, pridi, pridi tudi k nam – dom preprost je in 

ubožen, (besedilo za eventualno uglasbitev) 

140. Vsi sveti – spomin vseh rajnih 1. in 2. november 1997: Silne množice so zbrane pred 

teboj, neskončni Bog. (besedilo za eventualno uglasbitev) 

141. Praznik sv. Trojice (G. Rihar napev): Tebi v čast prepevamo, presveta Trojica 

142. Adoracija – februar 1998 - Pridite, molimo – našega Gospoda, ki med nami biva – da 

nas blagoslavlja, Božji KRUH ljubezni – ki se vsem razdaja 

143. Spoštovani veliki dobrotnici g. prof. Zdenki  Serajnik - Svečnica 1994, besedilo: Z. 

Serajnik, glasba:……. Če vse luči bi zbral, kar zemlja jih ima, le ena bi bila, ki sije v 

dno srca – navzočnost je Boga 

144. Prevzvišenemu dr. Francu Krambergerju, škofu, ordinariju MB; PESEM: Samo krik 

je pesem. Božji krik me je zagrabil za golo srce 

145. H. Basel: Moderato – Marija tvoji smo otroci - Marija, tvoji smo otroci, pod križem 

si sprejela nas 

146. Zdrava, milosti polna - Zdrava, mati odrešenikova, zdrava, Kraljica Majniška, odmeva 

preko vsega sveta 

147. Sveta Trojica - Pesem z notami – Tebi v čast prepevamo (Zdenka Serajnik), harm.: 

Matija Tomc, Gregor Rihar, Andante: Tebi v čast prepevamo, presveta Trojica 

148. Spoštovana gospa profesorica - Ker se ne poznava in se kljub temu obrača na vas - …. 

Lj. 19.11.1978  



149. Jezus je prišel med nas, (evharistična) Pesem z notami: Veselite se vi kerubini 

(Evharistična) 

150. Podobo kruha je izbral, pesem z notami: (evharistična) 

151. Sveta Mati Betlehemska, pesem z notami - Zdenka Serajnik: Sveta Mati Betlehemska 

pridi pridi tudi k nam 

152. Molči zemlja, Kralj prihaja, pesem z notami -, Zdenka Serajnik: Molči, zemlja, Kralj 

prihaja, Jezus bo obiskal stvar 

153. Pesem z notami - Gospodovo oznanjenje - Zdenka Serajnik: Ave, Marija! Ave Marija 

pozvanja, poje po vseh širinah sveta 

154. Pesem z notami - Tihe rože naše duše, svoje so sklenile čaše pred Gospodom v 

tabernaklju 

155. Pesem z notami - Prinašamo, Gospod, Zdenka Serajnik - Prinašamo ti kruh in vino, 

Gospod, saj tvoja sta darova, tvoja Bog 

156. Pesem z notami - Domovina, Zdenka Serajnik - Domovina mati moja ena sama 

posvečena od Boga 

157. Pesem z notami - Cvetni petek, Zdenka Serajnik - Hvala ti, Mati, za tvoje trpljenje, 

hvala ti, Mati za tvoje solze 

158. Pesem z notami - Veliki četrtek, Zdenka Serajnik - Zapojmo fantje hvalnico, ker nas 

Gospod povabil je na sveti Božji svoj Obed: 

159. Pesem z notami - Sveta Božja Mati Marija, Zdenka Serajnik - Miru Kraljica sveta 

Božja Mati, izprosi našim časom blagoslov 

160. Pesem z notami - Oglasil se je zvon, Zdenka Serajnik - Oglasil se je zvon in vabi nas, 

da pred Gospodov stopimo obraz 

161. Pesem z notami - Prošnji dnevi, Zdenka Serajnik - Gospod, ti sam si nam velel, naj 

prosimo te iz srca, darov za dušo in telo 

162. Pesem z notami - Roženvenska2, Zdenka Serajnik - S teboj  o Mati ljubljena, s teboj o 

Mati Jezusa 

163. Pesem z notami - Veliki petek, Zdenka Serajnik - Zapojmo bratje hvalnico glasno 

zapojmo, iz srca, zapojmo Bogu jo na čast 

164. Pesem z notami - Marijino rojstvo, Zdenka Serajnik - Rodil se cvet je na zemljo, kot 

ni nikdar ga še bilo, deviška Mati Jezusa, rešenja nam je zarja vzšla 

165. Pesem z notami - Majniška, Zdenka Serajnik - Roža skrivnostna polna lepote, Mati 

usmiljenja polna dobrote 

166. Spoštovani gospod profesor - Končno je prišlo do tega, da Vam pošiljam nekaj svojih 

poskusov….  Slov. Konjice, 30. decembra 1998 

167. Ne jokaj, Mati bolečin; cvetni petek 1997 - Ne jokaj, Mati bolečin, ne bo zaman trpel 

tvoj Sin: (besedilo za eventualno uglasbitev)  

168. Marija, tvoji smo otroci (H. Basel) 

169. Če vse luči bi zbral (Svečnica 1994) 

170. Samo krih je pesem (prevzvišenemu dr. Krambergerju) 

171. Gospodovo oznanjenje (uglasb. Vladimir Pirih) 

172. Prinašamo ti kruh in vino (uglasb. Vinko Vodopivec) 

173. Tebi v čast prepevamo Presveta Trojica (uglasb. Gregor Rihar) 

174. Podobo kruha je izbral nebeški, večni kralj višav (uglasb. Gregor Zafošnik) 

175. Jezus je prišel med nas (uglasb. Gregor Zafošnik) 

176. Pridite, molimo našega Gospoda (Adoracija februar 1998) 


