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PRIDI SVETI DUH – LUČ 
SRCA 
 
Pridi, Sveti Duh, pridi luč srca, 
v Sinovi ljubezni vžgi duha. 
Ti nas osvobajaš vseh strahov. 
Podeli Cerkvi svojih darov. 
 
Preko gorskih vod razlivaš moč, 
na večer v škrlat krasiš nebo. 
Toda v meni ena želja tli, 
da v mojem srcu spet zaživiš. 
 
Vsako misel, vse, kar govorim, 
in vse, kar storim, napolni ti. 
Kajti v meni ena želja tli, 
da v mojem srcu spet zaživiš. 
 
Bodi kralj vseh sanj, kralj vseh 
skrbi, 
vsega, kar bilo je in še ni. 
Kajti v meni ena želja tli, 
da v mojem srcu spet zaživiš. 
 
V tebi pravim: »Jezus je Gospod.« 
v tebi znova božji sem otrok. 
V meni ena sama želja tli, 
da v mojem srcu vedno živiš. 

PS 126  

Gospod je obrnil našo usodo, 

mislili smo, da sanjamo. 

 

Drugi narodi so govorili: 

"Velike reči je storil zanje 
Gospod!" 
 

Velike reči je On storil za nas, 

bili smo  vese - li. 

Naša usta bila so polna smeha 

in naš jezik vriskanja. 

Velike reči je On storil za nas, 

bili smo  vese - li. 

Naša usta bila so polna smeha 

in naš jezik vriskanja. 
 

Zdaj te prosim Gospod, da se 
vrnemo, 

kakor vode v puščavo. 

Tisti, ki seje v solzah, žalosti, 

naj žanje v veselju in vriskanju. 

Ref 
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ALELUJA 

Dal si čisto mi srce, dal odprte mi 
roke, 

dal si čustva mi in dal si mi razum, 
dal svobodo da lahko, 

sam o vsem odločam se, zasadil 
vame vero in pogum. 

Ref: 

Zato bom vedno hodil za teboj, 

zato bom vedno hodil za teboj. 
Evangelij bom živel, 

alelujo ti bom pel in vedno hodil 
za teboj. 

 

Dal si novih mi moči, luč prižigal 
mi v temi, 

kadar padel sem si vedno me 
pobral. 

Ko zašel se stran s poti, ti v 
ljubezni vztrajal si; 

da rešil bi me, Sina si poslal. 

 

Ko po tvoji poti grem, sem vesel, 
saj dobro vem, 

da na koncu te poti me čakaš ti. 

In ko čas me bo vzel, vem, da k 
tebi bom prišel 

in alelujo z angeli bom pel. 

 
DARUJEMO TI 
Darujemo ti to našo pesem, 

sprejmi jo, Bog, kot dar iz srca. 

Ko bomo sami, bodi z nami ti, 

z nami ostani, varuj nas vse dni! 

Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja! 
(2x) 

 

Darujemo ti vse svoje želje, 

 sprejmi jih Bog, kot dar iz srca. 

 

Darujemo ti svoje življenje, 

 sprejmi ga Bog, kot dar iz srca. 

 

Darujemo ti svoje veselje, 

 sprejmi ga Bog, kot dar iz srca. 
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VSI, KI STE ŽEJNI 
Vsi, ki ste žejni, vsi utrujeni, 
pridite k vodi, potopite srce v me. 
Bolečina in žalost se izpereta, 
v valovih neskončnih božjega 
usmiljenja. 
Pridi, Jezus, Bog. (3x) 
 
Vsi, ki ste žejni, vsi utrujeni, 
pridite k vodi, potopite srce v me. 
Bolečina in žalost se izpereta, 
v valovih neskončnih božjega 
usmiljenja. Kličem: 
Pridi, Jezus, Bog! (4x) 
Pridi k nam, pridi k nam, odžejaj 
nas z ljubeznijo, 
greh izperi z milostjo... k nam, 
pridi k nam, 
žejni smo, utrujeni, vse po Tebi 
hrepeni, 
vse po tebi hrepeni. 
Pridi, Sveti Duh! … 
 
 
 
 
 
 
 

PREJELI BOSTE MOČ 
Prejeli boste moč, 
ko bo Sveti Duh prišel nad vas. 
Prejeli boste moč, 
ko bo Sveti Duh prišel nad vas, 
in boste moje priče! (2x) 
Kadar skupaj zbrani smo 
kakor Cerkev v prvih dneh, 
skupaj vsi pričujemo, 
da ogenj tvoj tli v vseh ljudeh. 
Ref. 
 
Trdno zdaj zaupamo, 
vsak od nas se prepusti. 
Glej, v nas ogenj Tvoj gori; 
pričevali bomo vsi. Ref. 
 
Pošlji svojega Duha 
In prenovi srca vsa. (2x) 
Prejeli boste moč … (Ref.) 
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OGENJ KI ŽGE 
Vem, da je nekaj več, 

o Božji dih, prevzemi me. 

Vem, da je nekaj več, 

o Sveti Duh, vse čaka te. 
Znova napolni nas! 

Znova napolni nas! 
 

Ref: 

Ogenj, ki žge, vdihni v srce 

strast za tvoje ime. 

O Sveti Duh, pridi na nas, 

vodi nas ti, 

vodi nas ti, Gospod! 

 

Pridi kot svež vihar, 

naj tvoja moč napolni nas. 

Ujetim svobodo daj, 

tebe naj hvali vsak naš glas. * 

*Slava naj zažari! 

Slava naj zažari! … Ref 


