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Telefon
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Duhovnik je zagotovo 
doma ob:

- PONEDELJKIH, 15.00–17.00;
- TORKIH, 9.00–11.00;
- ČETRTKIH, 9.00–11.00;
- DELAVNIKIH, takoj po  
  večerni sv. maši.
Ob cerkvenih in državnih 
praznikih ni uradnih ur.
V času šolskih počitnic  
so uradne ure takoj  
po večerni sv. maši.

Možnost za spoved:
- vsako soboto med sv. mašo;
- po dogovoru.

Krsti
so tretjo nedeljo v mesecu 
ob 11.15 oz. po dogovoru.
Prijava 14 dni pred krstom.

Poroko
prijavite vsaj mesec dni prej.
S seboj prinesite 
krstnosamski list in potrdilo o 
opravljenem tečaju za zakon.
Če mladoporočenca pri 
obredu želita sodelovanje 
pevskega zbora, se s pevci 
dogovorita sama.

Molitev pred Najsvetejšim
je vsak četrtek pred sv. mašo.

Račun odprt 
pri UniCredit Bank.
Št. računa:
SI56 2900 0005 2123 486

Odgovarja
mag. Jernej Marenk, žpk.

Tiska
Salve d.o.o. Ljubljana.

leto: XXXIV november 2020 številka: 10

ŽIVLJENJE PO ROJSTVU – ŽIVLJENJE PO SMRTI
Dvojčka se pred rojstvom pogovarjata v maternici svoje mamice: 
- A verjameš v življenje po rojstvu?
- Seveda. Zagotovo obstaja nekaj po rojstvu. Morda sva sedaj tukaj zato, da 

se pripraviva na življenje po rojstvu.
- To je neumnost. Ni življenja po rojstvu. Le kakšno bi bilo takšno življenje?
- Ne vem točno, toda prepričan sem, da bo bolj svetlo in lahko bova hodila 

in jedla z lastnimi usti.
- To je popolna bedarija! Veš, 

da je nemogoče teči. In da bi jedla 
z lastnimi usti? To je noro! Za to 
vendar imava popkovino. Povem 
ti: po rojstvu življenja ni.

- Popkovina je prekratka. 
Prepričan sem, da po rojstvu ne-
kaj je, nekaj precej drugačnega kot 
to, na kar sva navajena.

- Toda nihče se še ni vrnil od tam. Življenje se z rojstvom konča. Poleg tega 
pa življenje ni nič drugega kot obstoj v ozkem, temačnem okolju. 

- No, ne vem natančno, kakšno je življenje po rojstvu, toda v vsakem prime-
ru bova srečala svojo mamo. Ona bo potem skrbela za naju.

- Mama! Ti verjameš v mamo? In kje naj bi, po tvoje, bila?
- Vsepovsod okoli naju, seveda. Po njeni zaslugi sva živa. Brez nje sploh ne 

bi obstajala.
- Ne verjamem! Mame nisem nikoli videl, zato je jasno, da ne obstaja!
- Mogoče res, toda včasih, ko sva popolnoma tiho, jo lahko slišiva, kako 

poje in boža najin svet. Veš, prepričan sem, da se življenje z rojstvom pravza-
prav šele začne.
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KOTIČEK ZA VEROUKARJE
Kako o smrti razmišljajo otroci? Naloga se jim je zdela zelo zahtevna. Objavlja-

mo nekaj njihovih misli:
• Smrt je nekaj žalostnega, najbolj za bližnje. Ko 

nekdo umre, je to žalosten dan. Če je umrl nek-
do, ki verjame v Jezusa, verjame, da bo prišel v 
nebesa, k Jezusu in Bogu. Po smrti je pogreb. To 
je najbolj žalosten dan. 

• Smrt me spominja na prababico. Na žalost. Na 
rojstvo. Na to, da bom tudi jaz umrl. Spominja 
me na svet.

• O smrti razmišljam kot o zelo žalostnem dogod-
ku, posebno, ko ti umre kdo od bližnjih. Ko umre 
bližnji človek, običajno žalujejo. A ko gredo skozi 
vse faze žalovanja, ugotovijo, da je to pravzaprav 
sreča v nesreči, kajti njihov bližnji je sedaj v nebe-
sih pri Jezusu in misli nanje.

• Smrt res ni nekaj veselega, a jaz o smrti menim nekaj posebnega. Ko nekdo 
umre, res ni lahko. Jokaš, ker nekoga ni več. A življenje po smrti je lepo. Prideš v 
nebesa, se srečaš z Bogom. Tako lepo ti je, da se veseliš prihodnosti in pozabiš 
na preteklost. A vseeno ohraniš lepe spomine.

• Smrt je kot davek, ki ga plača vsak. Kot nova priložnost v novem svetu.
• Ko nekdo umre, so žalostni tisti, ki so bližnji. Ko umreš, greš v nebesa in se srečaš 

z Bogom. Ko nekdo umre, se nikoli več ne vrne.
• Smrt je nekaj žalostnega. Še posebej, če ti je umrli zelo blizu. Kot so tvoji soro-

dniki: starši, babica, dedek … Zmeraj, ko nekdo umre, gremo na pogreb. Hodi-
mo na grob, mu prinesemo rože, sveče … Ko nekdo umre, gre v nebesa, kjer ga 
varuje Jezus. 

VSI BOMO VSTALI
Kljub trohljivosti naših teles bo Bog s svojo vsemogočnostjo podaril tudi našim te-

lesom neminljivo življenje. Človek je telesno-duhovno bitje in ne more biti samo duh, 
saj bi se s tem po bistvu spremenil v angela. Zato je razumljivo, da bo Bog moral našim 
telesom podariti neumrljivost in netrohljivost, če nas bo želel imeti pri sebi v svojem 
večnem kraljestvu. Tega večnega stanja bomo deležni vsi ljudje, a v možnosti obsta-
jata dva načina tega bivanja. Janez je kratko, a pomenljivo izrazil to vero: »Tisti, ki so 
delali dobro, bodo vstali k življenju, tisti pa, ki so delali hudo, bodo vstali k obsodbi« 
(Jn 5,29).
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Nenehno nas vznemirja vprašanje, kako se bo vse to zgodilo in kako bomo to doživ-
ljali. A odgovor na to vprašanje v vsem presega naša spoznanja in celo našo domišljijo. 
Tudi apostol Pavel, ki si je upal marsikaj izreči, je na to vprašanje odgovoril le posredno: 
»Kakor je pisano: česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, 
je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo« (1Kor 2,9).

Marjan Turnšek, upokojeni nadškof

YOUCAT – KATEKIZEM ZA MLADE

Kaj so nebesa?
Nebesa so Božje okolje, bivališče angelov in svetnikov ter cilj stvarstva. Z bese-

dami »nebesa in zemlja« označujemo celoto ustvarjene resničnosti. (KKC 325–
327)

Nebesa niso prostor v vesolju. So stanje v onstranstvu. Nebesa so tam, kjer se Bož-
ja volja dogaja brez vsakega odpora. Nebesa so tedaj, ko obstaja življenje v največji 
gostoti in blaženosti – življenje, kakršnega na zemlji ni najti. Ko bomo nekoč z Božjo 
pomočjo prišli v nebesa, tedaj nas čaka nekaj, »česar oko ni videlo in uho ni slišalo in 
kar v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo« (1Kor 2,9).

V čem so nebesa? 
Nebesa so neskončen trenutek ljubezni. Nič več nas ne loči od Boga, ki ga ljubi 

naša duša in ga je vse življenje iskala. Skupaj z angeli in svetniki se smemo vedno 
veseliti Boga in z Bogom. (KKC 1023–1026, 1053)

Kdor opazuje parček, ki se zaljubljeno gleda, kdor vidi dojenčka, ki pri dojenju išče 
oči svoje matere, kot da bi hotel za vedno shraniti v spomin vsak njen smehljaj – dobi 
oddaljeno slutnjo ne-
bes. Da smemo Boga 
gledati iz obličja v ob-
ličje – to je kot en sam 
neskončen trenutek lju-
bezni.
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ŽALOVANJE OB IZGUBI 
LJUBIH LJUDI

Žalovanje je boleč, čustveni odgovor na izgubo pomembne osebe. Je splet dušev-
nih in telesnih pojavov. Najbolj je narobe, če okolica žalujočega poskuša potolažiti z 
besedami: »Ne joči, saj nisi edini/a!« Ker gre pri žalovanju za proces in želimo, da bo 
žalujoči od-žaloval, se moramo zavedati, da vsak človek žaluje na svoj način. 

Žalovanje vključuje naslednje faze: šok, zanikanje, jezo, hrepenenje, iskanje, žalost, 
tesnobo, krivdo ter spraševanje.

Žalujočemu je odveč govoriti, naj se prilagodi novim razmeram. Najboljša pomoč, 
ki jo človek ob izgubi more najti je, da ima ob sebi ljudi, ki znajo prenesti njegovo 
žalost, ki so ga s svojo navzočnostjo pripravljeni poslušati in ga podpirati v njegovi 
žalosti. Ko nas žalujoči potrebuje, naj ve, da smo mu vedno na voljo.

PREBRANO ZA BRALCE ŽUPNIJSKEGA PISMA
ŽIVELA BOM

»Duše pravičnih pa so v Božji roki in nobeno trpljenje jih ne bo zadelo. V očeh 
neumnih se zdijo mrtvi, njihov odhod velja za polom in njihovo potovanje proč od 
nas za propad; toda oni so v miru.« (Mdr 3,1-3)

Srečal sem jo v bolnišnici – vso izgubljeno in nemočno sredi njenega ležišča. Mati 
štirih otrok, izžeta od bolezni do podobe otroka se je ozirala vame.

»Mati sem … Zbolela sem … Ne morejo pomagati … Odhajam …« je dejala in 
umolknila. Bile so besede sprejetega spoznanja, besede, ki ne dopuščajo ugovora, 
prazne tolažbe; besede, ki sem jih poslušal teden za tednom, vse do njenega odhoda. 
»Mati sem … Odhajam …« 

Kako težko sem vedno znova odpiral vrata svetišča življenja in smrti; koliko nemira 
in upora se je v meni prebujalo ob besedah umirjajoče – besede jasnega, sprejetega 
spoznanja slovesa, ki jih nisem mogel doumeti v njihovi predanosti in voljnosti.
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Odprl sem vrata sobice. Zaprte oči kakor zazrte v misli večnosti, spokojnost telesa 
in duše. Na belini postelje je roka oklepala rožni venec. Zazrl sem se v od bolezni izžete 
prste med preprostimi belimi jagodami. Odprla je oči in opazila pogled. »Pater, tu je 
moja moč,« je tiho dejala. Prsti so se še tesneje oklenili drobnih jagod. »Pater, moja 

duša je tako kričala in sedaj tako zelo joče: ki je za nas krvavi pot potil, ki je za nas bičan 
bil in s trnjem kronan bil, ki je za nas nosil težki križ in je križan bil … Pater, jaz trpim 
z njim in On trpi z menoj … Nisem sama … Skupaj umirava … Koliko bolečine … In 
koliko miru … Pater … In potem … Ki je za nas od mrtvih vstal … On je vstal, živi … Z 
nami je … Tudi jaz bom živela … Še bolj kot sedaj … Še bolj kot sedaj bom spremljala, 
varovala svoje otroke Urško, Mihca, Janeza, Petra …«

Ni zmogla več. Umolknila je. Dihanje se je počasi umirilo, oči so se zopet zazrle tja 
proti večnosti, prsti so oklepali rožni venec s sporočilom, prebujenim ob drobnih jago-
dah: ki je prišel, ki je trpel, a je vstal in živi za moč našega življenja, za mater, ki je kmalu 
za tem prestopila prag večnosti, zame in zate …
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SKLAD ZA VRAČILO POSOJILA
IMENA DAROVALCEV: družina Močnik iz Ambroža, Anžetovi s Pšate.

ODšLI SO …
OB SMRTI ANTONA FRANTARJA SO DAROVALI za cerkev na Zg. Brniku: Krčino-

vi, Ropotarjevi, Masenkovi, Prekovi, Peklnovi, Jakčevi, Koščevi in Repnikovi iz Šenčurja.
OB SMRTI ANTONA FRANTARJA JE DAROVALA ZA SVETO MAšO Marjeta Ja-

godic.
OB SMRTI FRANCA PODJEDA SO DAROVALI ZA SVETE MAšE: hči Majda z dru-

žino, 2 maši, vnuki Estera, Jošt in Rebeka, 6 maš, Zevnikovi, 2 maši, družina Zevnik iz 
Horjula, 2 maši, Majdini sosedje, Koglarjevi, brat Lojze z družino, nečak Franci, Kerčevi.

DAR ZA OBNOVO DVORANE JOŽEFA KVASA SO DAROVALI: Majda in Viktor, 
Zevnikovi, zakonska skupina, Andreja, družina Zevnik iz Horjula, Močnikovi, sosedje 
s Stare ceste, Kerčevi, Anžičevi, člani Župnijske karitas Cerklje, brat Lojze z družino, 
Uršičevi iz Stanj.

OB SMRTI ALOJZIJE šKRABAR SO DAROVALI za svete maše domači, 5 maš.
OB SMRTI MARIJE IN SREČKA ZORMANA SO DAROVALI za sveto mašo sosedje.
OB SMRTI JANEZA PLEVELA SO DAROVALI za svete maše Galetovi, 2 maši.

Našim pokojnim naj Bog da večni mir  
in pokoj in večna Luč naj jim sveti.

MISEL ZA LEPšI DAN
Domačnost z dušami v vicah, kakor jih imenujemo, je posebno lepa krščanska na-

ravnanost. Nekateri se jih spominjajo večkrat na dan. (Alojz Rebula)

V puščavi nisi izgubljen, če zmoreš verovati, da boš našel oazo. (Phil Bosmans)

Sad tišine je molitev. Sad molitve je vera. Sad vere je služenje. Sad služenja je mir. (bl. 
mati Terezija)

Na zrcalu imam napis: »Gledaš obraz človeka, od katerega je odvisno, ali boš danes 
srečen.« Vse je odvisno do načina, kako gledamo na srečo. (John Powell)

Ne spi vsak, ki ima zaprte oči. In ne more videti vsak, ki ima odprte oči. (Anthony 
de Mello)

Zaupajte v vseh preizkušnjah, ki vam jih pošilja nebeški Gospodar! On dobro ve, kaj 
dela. (sv. Leopold Mandič)
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Kdor Boga za vse poprosi, se za vse zahvali, naj bo bridko ali dobro, žalostno ali ve-
selo, lahko mirno in srečno živi. (bl. Anton Martin Slomšek)

Dobrota, pa naj pride od koder koli, je vedno hčerka iste matere: Božje previdnosti! 
(sv. pater Pij)

Sama svetilka ne zadostuje, olje mora biti v njej, da gori in daje svetlobo. To olje je 
posvečujoča milost, ki je združena z nadnaravno ljubeznijo do Boga. (Gregorij Rožman)

Nobena noč ne more biti tako temna, da se ne bi vsaj kje svetlikala kakšna zvezda. 
Nobena puščava ne more biti tako brezupna, da ne bi vsaj kje odkril kakšne oaze. So 
celo rože, ki cvetijo samo pozimi. (Phil Bosmans)

Veliko poguma bom morala imeti, da bom vedno bolj naslonjena na Boga in vedno 
manj na ljudi. (Cvetana Priol)

ZA DOBRO VOLJO
OLIKA – Oče želi sina naučiti lepega vedenja. »Kaj narediš, ko sediš v nabito pol-

nem avtobusu in vstopi starejša gospa?« – »No, isto kot ti: delam se, da spim!«
NADARJENOST – »Vaša hči ima prste kot blisk,« pravi učitelj klavirja materi svoje 

učenke. – »Hočete reči, da so tako hitri?« vpraša mati. – »Ne,« odvrne učitelj, »nikdar 
ne zadenejo dvakrat na isto mesto.«

AMERIKA – »Nejc, pridi k zemljevidu in pokaži, kje je Amerika?« – »Tukaj, gospa 
učiteljica.« – »Odlično.« – »Sara, kdo je odkril Ameriko?« – »Nejc.«

RAZLIKA – Kakšna je razlika med Facebookom in zaporom? Ni razlike. Sediš, zap-
ravljaš čas in pišeš po zidu.

OBVESTILA

DAR ZA MOLITVE ZA POKOJNE
Ob prazniku vernih duš številni darujete dar za prošnje za molitve za svoje drage 

pokojne. Bog, povrni.

VINCENCIJEV KOLEDAR
Člani Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote zaradi ukrepov ob epidemiji 

nov Vincencijev koledar za leto 2021 ponujajo v župnijski cerkvi v Cerkljah. 
Letošnji koledar nosi naslov »Sadovi narave«. Misel o tem, kaj vse nam daje na-

rava, nas spodbuja, da smo nanjo pozorni in Bogu hvaležni skozi vse leto. Nastale so 
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fotografije različnih sadežev, semen in drugih darov z željo, da tudi v nas prebudijo 
hvaležnost nad Božjimi darovi. 

Vabimo vas, da vzamete koledar in po svojih zmožnostih podprete delo društva. 
Priporočen prispevek je 10 evrov. 

Koledar vas čaka pri izhodu iz cerkve skupaj s priloženimi položnicami. Nakazilo 
položnic na pošti je brez provizije. Člani Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze 
dobrote se nam iskreno zahvaljujejo za vsak dar.

22. november: Jezus Kristus, kralj vesoljstva
        Začetek tedna karitas

Kakšen kralj je Jezus? Odgovor izvemo iz Jezusovega odgovora Ponciju Pilatu: »Moje 
kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki 
bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.« Pilat mu je rekel: 
»Torej si ti vendarle kralj?« 

Jezus je odgovóril: »Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem prišel na svet 
zato, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.« (Jn 18,36–37)

LITURGIČNI KOLEDAR

SV. MAšE ZA DRAGE POKOJNE
Maše za drage pokojne, ki se običajno opravijo po podružničnih cerkvah, bodo le-

tos opravljene v župnijski cerkvi po naslednjem razporedu:
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- sv. maša za pokojne z Dvorij: torek, 27. oktober, ob 18.00,
- sv. maša za pokojne iz Stiške vasi: četrtek, 29. oktober, ob 18.00,
- sv. maša za pokojne iz Cerkelj, Vašce in Pšenične Police: ponedeljek, 2. november, 

ob 18.00,
- sv. maša za pokojne iz Grada: torek, 3. november, ob 18.00,
- sv. maša za pokojne s Pšate: četrtek, 5. november, ob 18.00,
- sv. maša za pokojne iz Svetega Ambroža: sobota, 7. november, ob 8.00,
- sv. maša za pokojne z Zgornjega Brnika: četrtek, 12. november, ob 18.00,
- sv. maša za pokojne s Štefanje Gore: sobota, 14. november, ob 8.00,
- sv. maša za pokojne iz Šmartnega, Glinj in Poženika: torek, 17. november, ob 18.00,
- sv. maša za pokojne iz Češnjevka: četrtek, 19. november, ob 18.00.

2. november: Spomin vseh vernih rajnih
Na dan spomina vseh vernih rajnih, 2. novembra, ob 18.00, bo sv. maša prenašana 

iz župnijske cerkve.

11. NOVEMBER: SV. MARTIN
Ob godu sv. Martina, v sredo, 11. novembra, bo sv. maša v čast sv. Martinu v župnij-

ski cerkvi.

22. november: sv. Cecilija
V novembru je god sv. Cecilije – zavetnice cerkvenih pevcev. Ta dan praznujete vsi, 

ki se kakor koli trudite, da s petjem olepšate bogoslužna opravila. Naj vam ob prazniku 
sv. Cecilije vsi izrečemo zahvalo. Posebna zahvala našim pevskim zborom ter njihovim 
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vodjem, ki vložijo veliko truda in dela v izvajanje lepega petja v naši župniji. Naj bo sv. 
Cecilija vaša priprošnjica pri Bogu.

30. november: sv. Andrej, apostol
30. novembra goduje sv. Andrej, apostol. Če bodo razmere dopuščale, bo sveta 

maša njemu v čast ob 17.00 v Češnjevku.

Sv. Andrej Sv. Martin

Sv. Cecilija
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"Tehnike za spodbujanje govorno  
jezikovnega razvoja od 1 do 6 leta. – Benjamin Vogrič" 
Kdaj? Četrtek, 5. novembra 2020 ob 20.00 
Kje: preko Zooma 
Komu je namenjeno: staršem, vzgojiteljem, učiteljem in vsem, ki jih ta 
tema zanima  
 
Predavanje obravnava naslednje točke:  

 Govorno – jezikovni vzorci otrok od 1. do 6. leta. 
 Pogosta odstopanja v govorno-jezikovnem razvoju, ki jih narekuje 

edinstven razvoj posameznika. 
 Tvegani znaki, ki kažejo na to, da bi bilo koristno pridobiti mnenje 

logopeda. 
 Dobro informiran in ljubeč starš, kot popolno orodje za to, da otrok 

izkoristi svoje govorno-jezikovne potenciale. 
 Tehnike za vzpodbujanje govorno-jezikovnega razvoja tekom vsakdana. 
 Nove smernice in priporočila za branje knjig. 
 Priporočila za rabo sodobnih medijev. 
 Priporočila za uvajanje 2. in 3. jezika. 
 Fiziološko jecljanje in kako ga ustrezno spremljati. 
 Vpliv hranjenja, sesanja dude in prehodnih dihalnih poti za razvoj 

govora. 
 In drugo .. 

»Osebna izkušnja Aleša Sečnika« 
Kdaj? Četrtek, 12. november ob 20.00 

Kje: preko Zooma 
Komu je namenjeno: vsem, ki želijo slišati 

voljo in energijo mladega fanta. Kako po 
poškodbi ne obupati, čeprav se ti življenje 

obrne na glavo. 
 

»Skrivnosti eksotične Severne Koreje 
– Jože Poje« 
Kdaj? Četrtek, 19. november ob 20.00 
Kje: preko Zooma 
Komu je namenjeno: vsem, ki vas 
zanimajo eksotični in drugačni kraji   
 

 
Prijave bodo mogoče preko 
obrazca, ki bo na spletni 
strani in na FB strani DMC 
Cerklje. 

Več informacij: 
mc.cerklje@gmail.com 



Župnijsko pismo
Cerklje na Gorenjskem

Župnija  
Cerklje na Gorenjskem

Trg Davorina Jenka 14
4207 Cerklje

Telefon
04 252 82 00
041 650 620

E-naslov
jernej.marenk@rkc.si

Spletna stran
https://zupnija-cerklje.si/

Duhovnik je zagotovo 
doma ob:

- PONEDELJKIH, 15.00–17.00;
- TORKIH, 9.00–11.00;
- ČETRTKIH, 9.00–11.00;
- DELAVNIKIH, takoj po  
  večerni sv. maši.
Ob cerkvenih in državnih 
praznikih ni uradnih ur.
V času šolskih počitnic  
so uradne ure takoj  
po večerni sv. maši.

Možnost za spoved:
- vsako soboto med sv. mašo;
- po dogovoru.

Krsti
so tretjo nedeljo v mesecu 
ob 11.15 oz. po dogovoru.
Prijava 14 dni pred krstom.

Poroko
prijavite vsaj mesec dni prej.
S seboj prinesite 
krstnosamski list in potrdilo o 
opravljenem tečaju za zakon.
Če mladoporočenca pri 
obredu želita sodelovanje 
pevskega zbora, se s pevci 
dogovorita sama.

Molitev pred Najsvetejšim
je vsak četrtek pred sv. mašo.

Račun odprt 
pri UniCredit Bank.
Št. računa:
SI56 2900 0005 2123 486

Odgovarja
mag. Jernej Marenk, žpk.

Tiska
Salve d.o.o. Ljubljana.

CERKEV ČISTI:
SOBOTA, 7. november:
Skupina Grad
SOBOTA, 14. november:
Skupina Poženik
SOBOTA, 21. november:
Druga skupina Cerklje
SOBOTA, 28. november:
Skupina Trnovlje
SOBOTA, 5. december:
Prva skupina Stara Cesta

STOPI, LJUBI ANGEL VARUH

Stopi, ljubi angel varuh v cerkvi ti na prostor moj.
Bodi tam pri sveti maši, v duhu združen bom s teboj.

Pri darovanju ti položi na pateno še moj dar:
moje križe, moje delo večnemu ponudi v dar.

Pri povzdigovanju moli v sveti hostiji Boga:
prosi, naj še mene skrije v rano svojega Srca.

Dušam v vicah, mojim dragim nesi sveto Rešnjo Kri,
grešnike, umirajoče z njo pokropi, greh izmij.

Ko se mašnik bo obhajal, tudi meni angel moj,
sveto Hostijo prinesi, moli Jezusa z menoj.

Prosi, da ves svet deležen svete maše bo sadov,
meni pa na dom prinesi svete maše blagoslov.


