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Odpev: O sveti križ, življenja luč! 

O sveti križ, nebeški ključ! 
Ponižno te častimo, 
zvestobo obljubimo. 

 
Zveličar s križem vabi nas 
zvesto za njim hoditi, 
svoj križ sprejeti slednji čas 
in ga za njim nositi. 
 
Odpev: O sveti križ, življenja luč! 

O sveti križ, nebeški ključ! 
Ponižno te častimo, 
zvestobo obljubimo. 

 
Nach dem Segen / Po blgoslovu 

O ne Jezus, mi ne zapustimo, 
te nikoli, oj nikoli več; 
srčno vdani k tebi, glej, hitimo, 
k tebi Jezus, v blaženo nebo. 
Srčno vdani k tebi, glej, hitimo, 
k tebi Jezus, v blaženo nebo. 
 
 
 
 
 
 

 
Einzug / Vstop 
Oljsko goro tiha noč pokriva, 
potok Cedron žalostno šumlja, 
bleda luna za oblak se skriva, 
zvezdica nobena ne miglja. 
Bleda luna za oblak se skriva, 
zvezdica nobena ne miglja. 
 
Nach der Lesung / Po berilu 

O, zakaj žaluje Oljska gora? 
O, zakaj vsa zemlja drgeta? 
O, ne vprašaj, le solze pretakaj, 
z Jezusom, ki pot krvav poti. 
O, ne vprašaj, le solze pretakaj, 
z Jezusom, ki pot krvav poti. 
 
Vor dem Evangelium / Pred evangelijem  

Slava in hvala tebi, Kristus, 
slava in hvala tebi, Kristus, 
slava tebi, Kristus. 
Vers / Vrstica 

Refren: Slava in hvala ... 
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Gabenbereitung / Darovanje 
Duša mu je žalostna do smrti, 
srce krči se od žalosti. 
Božja usta prosijo utehe, 
v grozni boli vse ga zapusti. 
Božja usta prosijo utehe, 
v grozni boli vse ga zapusti. 
 
Sanctus / Svet / Heilig 

Sveti, sveti, trikrat sveti, večni troedini Bog; 
tebi ne preneha peti vseh duhov nebeški krog. 
Vsaka stvar naj poje vdana tebi čast na vse moči. 
Večna slava in hozana naj povsod se ti glasi, 
večna slava in hozana naj povsod se ti glasi, 
 
Skrivnost vere / Geheimnis des Glaubens 
Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje 
slavimo, dokler ne prideš v slavi! 
 
Kommunion / Obhajilo 
Heil’ges Kreuz, sei hoch verehret, 
Baum, an dem der Heiland hing, 
wo sich seine Lieb’ bewähret, 
Lieb’ die bis zum Tode ging. 
Refren: Sei mit Mund und Herz verehret, 

Kreuzstamm Christi, meines Herrn. 
Einstmals seh’n wir dich verkläret, 
strahlend gleich dem Morgenstern. 

Heil’ges Kreuz, sei uns’re Fahne, 
die uns führt durch Kampf und Not. 
Die uns halte, die uns mahne, 
treu zu sein bis in den Tod. 
 
Refren 

 
Heil’ges Kreuz, du Siegeszeichen, 
selig, wer auf dich vertraut. 
Sicher wird sein Zie erreichen, 
wer auf dich im Leben schaut. 
 
Refren 

 
Kreuz, du Denkmal seiner Leiden, 
präg uns seine Liebe ein. 
Dass wir stets die Sünde meiden, 
stets gedenken seiner Pein. 
 
Refren 

 
Kraljevo znam’nje, križ stoji, 
bandero glej vihrati; 
na križu Jezus nas uči 
srčno se vojskovati. 
 

Odpev glej na naslednji strani! --> 

 


