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Pesmi pri sveti maši / Lieder bei der heiligen Mess e 
Nedelja Sv. Trojice / Dreifaltigkeitssonntag + Litanei 

 
Einzug / Vstop  
Z nebes poglej, Bog Sabaot, na prah in na pepel. 
Po tvoji volji, o Gospod, živeti je začel. 
Ponižno zdaj na tleh leži, slabosti svoje ne taji; 
kesa se greha in spozna, te pravega Boga. 
 
 

PETE LITANIJE MATERE BOŽJE  
 
Gospod usmili se 
Kristus usmili se 
Gospod usmili se 
Kristus sliši nas 
Kristus usliši nas 
 
Bog Oče nebeški usmili se nas 
Bog Sin, Odrešenik sveta 
Bog Sveti Duh 
Sveta Trojica, en sam Bog 
 
Sveta Marija  prosi za nas 
Sveta Mati Božja 
Sveta Devic Devica 
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Mati Kristusova 
Mati Cerkve 
Mati milosti Božje 
Mati prečista 
 
Marija, k tebi uboge reve, mi zapuš čeni vpijemo. 
Objokani otroci Eve v dolini solz zdihujemo.  
 
Mati brezmadežna 
Mati nedolžna 
Mati deviška 
 
Mati ljubezniva 
Mati čudovita 
Mati dobrega sveta 
 
Mi svoja srca ti damo, zaupno k tebi kli čemo: Marija 
varuj nas, Marija varuj nas!  
 
Mati Stvarnikova 
Mati Odrešenikova 
Mati najmodrejša 
 
Mati častitljiva 
Devica hvale vredna 
Devica mogočna 
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Marija, Mati ljubljena, češčena bodi ti! 
Rodila si nam Jezusa, zato te vse slavi. 
Mi svoja srca ti damo, zaupno tebi kličemo: 
Marija varuj nas, Marija varuj nas. 
 
Marija, o sladko ime, v bridkosti nade žar! 
Ozdravljaš žalostno srce, razveseliš vsekdar. 
Zatorej ne prenehamo, in vedno k tebi kličemo: 
Marija varuj nas, Marija varuj nas. 
 
Marija, naša boš pomoč, ko svet nas zapusti! 
Ko nas objame smrrtna noč, nas milo sprejmi ti! 
Saj tebe, Mater, ljubimo in vedno k tebi kličemo: 
Marija varuj nas, Marija varuj nas. 
 
Nach dem Segen / Po Blagoslovu 
Le kliči nas venčani maj, 
k Mariji v nadzemeljski raj. 
Da večno veseli, Mariji bi peli, 
o Jezus, to milost nam daj, 
o Jezus, to milost nam daj! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vodi Marija po pravi nas poti, da nas nobena 
skušnjava ne zmoti. Varuj in brani nas vse dni, da nas 
sovražnik ne dobi.  
 
Devica milostljiva 
Devica verna 
Podoba pravice 
 
Sedež modrosti 
Začetek našega veselja 
Posoda duhovna 
 
O Marija, o Marija, milostno imaš srce! K tebi, k t ebi 
koprnijo naše misli in želje.  
 
Posoda časti vredna 
Posoda vse svetosti 
Roža skrivnostna 
 
Stolp Davidov 
Stolp slonokosteni 
Hiša zlata 
 
Saj lepše rož Ꞌce nima sve,t kot Jezus je, Marijin cvet. 
Pomagaj nam, pomagaj nam, Marija z Jezusom.  
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Skrinja zaveze 
Vrata nebeška 
Zgodnja danica 
 
Zdravje bolnikov 
Pribežališče grešnikov 
Tolažnica žalostnih 
 
Ti nebeške klju če imaš, o Marija, kar te prosimo nam 
daš, o Marija. Naša ljubljena Gospa Jezusovega srca , 
prosi, le prosi, Marija za nas.  
 
Pomoč kristjanov 
Kraljica angelov 
Kraljica očakov 
 
Kraljica prerokov 
Kraljica apostolov 
Kraljica mučencev 
 
Zapojmo na glas Mariji na čast! Marija devica, 
nebeška kraljica, le prosi za nas!  
 
Kraljica spoznavalcev 
Kraljica devic 
Kraljica vseh svetnikov 
 
 
 
 

Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. 
Lob ihn mit allen, die seine Verheißung bekamen. 
Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. 
Lob ihn in Ewigkeit. Amen 
 
Spet kliče nas venčani maj, 
k Mariji v nadzemeljski raj. 
Cvetljice dobrave si venčajo glave, 
raduje se polje in gaj, 
raduje se polje in gaj 
 
Drevesa po vrtih cveto, 
po vejah pa ptice pojo, 
nebeški Kraljici, Mariji Devici, 
pozdrav ino slavo dajo, 
pozdrav ino slavo dajo, 
 
Že šmarnice bele cveto, 
in vrtnice venec pleto, 
da krasnega maja, se slava obhaja, 
cvetlici Mariji lepo, 
cvetlici Mariji lepo. 
 
Tako se Marija časti, 
ko maj nje lepoto slavi. 
Za grešne sirote pa Mati dobrote 
pred sedežem Božjim kleči, 
pred sedežem Božjim kleči. 
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Sanctus 
Sveti, sveti, sveti Bog! Vse je polno tvoje slave. 
Tebe moli zemlje krog; molijo nebes višave. 
Vsi svetniki te časte, vsi pravični te slave, 
vsi svetniki te časte, vsi pravični te slave. 
 
Skrivnost vere / Geheimnis des Glaubens 
Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, 
in tvoje vstajenje slavimo, 
dokler ne prideš v slavi. 
 
Obhajilo / Kommunion 
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren; 
lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. 
Kommet zu hauf, Psalter und Harfe, wacht auf, 
lasset den Lobgesang hören. 
 
Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, 
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, 
der dich erhält, wie es dir selber gefällt; 
hast du nicht dieses verspüret? 
 
Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, 
der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. 
In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott 
über dir Flügel gebreitet! 
 
 
 
 

O ti Kraljica majnika (angelska), katere prošnja vs e 
velja, izprosi nam od Jezusa, da raj nebeški kdaj n am 
da. 
 
Kraljica brez madeža izvirnega greha spočeta 
Kraljica v nebesa vzeta 
Krraljica presvetega rožnega venca 
Kraljica družin 
Kraljica miru 
 
Kadar pa morali bomo umreti, daj nam, Marija, še 
enkrat prejeti v Rešnjem Telesu Jezusa, milega nam 
Zveli čarja, v Rešnjem Telesu Jezusa, milega nam 
Zveli čarja.  
 
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta. 

Prizanesi nam o Gospod. 
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta. 

Usliši nas o Gospod. 
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta. 

Usmili se nas. 
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Vsi: 
Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica, ne 
zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas 
vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena 
Devica, naša Gospa, naša srednica, naša besednica! S 
svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, 
svojemu Sinu nas izroči. 
 
Molilec: 
Prosi za nas, sveta Božja Porodnica. 
 
Vsi: 
Da postanemo vredni obljub Kristusovih. 
 
Molilec: 
Molimo. Podeli nam, svojim služabnikom, prosimo, 
Gospod Bog, da se bomo vedno veselili zdravja na duši in 
na telesu in da bomo po častitih prošnjah blažene Marije, 
vedno Device, sedanje žalosti rešeni in večnega veselja 
deležni. Po Kristusu, našem Gospodu. 
 
Vsi: 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

Gloria / Slava: 
Bog Oče, tebi gre vsa čast in hvala vekomaj, 
ker ti imaš nad vsem oblast, svoj sveti mir nam daj! 
Da tebi in pa Jezusu in tudi Duhu Svetemu, 
veselo bomo služili v ljubezni bratovski. 
 
Nach der Lesung / Po berilu 
Nas evangelija učil je Jezus, Božji Sin: 
Nikar, kristjan, da bi tajil hudobno nja spomin. 
Za Božji nauk preliti kri, vsi bodimo pripravljeni. 
Saj nam beseda Jezusa življenje večno da. 
 
Gabenbereitung / Darovanje 
Povzdigni srce, o kristjan, na božji glej oltar, 
in z mašnikom daruj skesan Bogu prijeten dar. 
Nebeškemu Očetu zdaj telo in dušo svojo daj. 
Saj dar ponižnega srca pri Bogu le velja. 
 
 
Za nas je rojen bil, vse hudo je prestal, 
po svetu hodil in učil, za nas življenje dal; 
na križu slednjič smrt storil, je svojo Rešnj kri prelil, 
in to se na oltarju bo sedaj obhajalo. 
 
 
 


