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 KLIC  

 
 
Stati  V imenu Očeta in + Sina in Svetega 

Duha.  
Amen. 
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 KROPLJENJE  

 
Stati Ko M prejme kro-

pilnico, naredi z 
njo na sebi zna-
menje križa, govo-
reč: 
 

Gospod naj me očisti, da dostojno opra-
vim Njegovo službo. 

 M pokropi oltar po 
sredini, nato na 
levi in desni ter 
nadaljuje: 
 

Z Gospodovo močjo odstranjujem vse zlo 
s tega Njegovega svetega oltarja in sveti-
šča. 

 Nato se M obrne k 
zbranim vernikom 
ter jih pokropi ena-
ko s tremi zamahi: 

in iz tega Doma, v katerem Ga slavimo; 

 M se obrne zopet 
k oltarju in vrne 
kropilnico: 

ter prosim našega nebeškega Očeta, da 
poščke Svojega svetega Angela, da zgra-
di za nas duhovni hram, po katerem se 
bosta na Njegovo ljudstvo iztekala Njego-
va moč in njegov blagoslov; 
po Kristusu, Gospodu našem. 
Amen. 
 

 M se obrne k ver-
nikom in govori: 

Bratje, položimo sedaj temelj našemu 
hramu. 
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 UVODNI HVALOSPEV  

 
 
Stati M se obrne k oltar-

ju in vsi pojo ali 
govore sledečo 
antifono, razen 
prve polovice prve 
kitice, ki jo poje M 
sam. 

Kristus je naš temelj in naš glavni 
vogelni kamen. 
1. Nismo več neznanci niti tujci: marveč 

so-rojaki svetnikov in družine božje. 
2. In zgrajeni na temelju apostolov in 

prerokov: Jezus Kristus sam je gla-
vni vogelni kamen. 

3. Na katerem cela stavba skladno 
povezana raste: do svetega hrama v 
Gospodu. 

4. Vanj ste vgrajeni tudi vi: za bivališče 
božje v duhu. 

5. Kjer se gradi hiša brez Gospoda: 
tam je delo graditeljev zaman. 

6. Božji temelj stoji trdno, noseč tale 
pečat: ne bodi nepravičen, kdor Kris-
tusovo ime izrekaš. 

Kristus je naš temelj in naš glavni 
vogelni kamen. 
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 SPOVED  

 
 
Kleč.  

 
Gospod, Ti si ustvaril človeka nesmrt-
nega in si ga napravil za podobo Svoje 
lastne neminljivosti. 
Vendar pogosto pozabljamo na slavo 
svoje deiščine in zaidemo s poti, ki 
vodi k pravičnosti. 
Toda ti, Gospod, si nas ustvaril za Sebe 
in naša srca so vedno nemirna, dokler 
ne najdejo v Tebi pravega miru. 
S Svojo ljubeznijo poglej na naše mno-
ge nepopolnosti in oprosti nam vse 
naše pomanjkljaje, da nas napolni sij 
večne luči in postanemo brezmadežno 
zrcalo Tvoje moči in podoba Tvoje dob-
rote; 
po Kristusu, Gospodu našem. 
Amen. 
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 ODVEZA  

 
 
Kleč. M poklekne k oltar-

ju, vstane in se 
obrne k vernikom: 

Bog Oče, Bog Sin, Bog Sveti Duh naj vas 
Blago + slovi, ohrani in posveti; Gospod 
naj v Svoji ljubezni in dobroti pogleda doli 
na vas in naj vam bo milostljiv; 
Gospod naj vas od + reši vseh vaših gre-
hov in naj vam podeli milost in tolažbo 
Svetega Duha. 
Amen. 

Stati M se obrne k oltar-
ju: 

S hvalnico in z molitvijo bodi zgrajeno 
naše svetišče 
Edino Bogu bodi slava. 
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 KAJENJE  

 
 
Sed. M blagoslovi kadi-

lo, pokadi oltar na 
stari pravilni način, 
nato je pokaditi 
njega. 
 

 

Stati  Gospod z vami. 
In s tvojim duhom. 
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 VSTOP  

 
 
Stati  + Blagoslovljena bodi Sveta Trojica, 

nedeljivo Edinstvo, večna, nesmrtna, 
nevidna, ki naj ji bo čast in slava na 
veke vekov. 
Amen. 
Gospod, naš Bog, kako odlično je Tvo-
je ime na vsem svetu. Slava Očetu in 
Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v 
začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. 
Amen. 
Blagoslovljena bodi Sveta Trojica, 
nedeljivo Edinstvo, večna, nesmrtna, 
nevidna, ki naj ji bo čast in slava na 
veke vekov. 
Amen. 
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 KYRIE  

 
 
Stati Pri tihi maši izgo-

varjajo Kyrie M in 
verniki izmenoma 
s pripognjeno gla-
vo: 

Kyrie eleison 
Kyrie eleison 
Kyrie eleison 
 
Kriste eleison 
Kriste eleison 
Kriste eleison 
 
Kyrie eleison 
Kyrie eleison 
Kyrie eleison 
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 SLAVA  

 
 
Stati Pri besedah “spoš-

tujemo”, “zahvalju-
jemo” in “sprejmi 
našo molitev” je 
nagniti glavo. 

Slava Bogu na višavi in mir ljudem na 
zemlji, ki so dobre volje. Hvalimo, sla-
vimo, spoštujemo, poveličujemo Te; 
zahvaljujemo se Ti zaradi Tvoje velike 
slave, Gospod Bog, Nebeški Kralj, Bog 
Oče Vsemogočni. 
Gospod Kristus, ki si rojen edino iz 
Očeta, Gospod Bog, Notranja luč, Sin 
Očeta, Ti Čigar modrost mogočno in 
ljubko ureja vse stvari, izlij svojo ljube-
zen; Ti Čigara moč nosi in vzdržuje vse 
stvarstvo, sprejmi našo molitev; Ti, 
Čigar lepota sveti po vsem vesoljstvu, 
razodeni Svojo slavo. 
Ker samo Ti si svet; Ti edini si Gospod; 
Ti edini, o Kristus, s Svetim Duhom, + 
si Najvišji v slavi Boga Očeta. 
Amen. 
 
Gospod z vami. 
In s tvojim duhom. 
Molimo. 
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 PROŠNJE  

 
 
Sed. M čita prošnjo 

predpisano za ta 
dan, nato ostale in 
končno prošnjo 
miru: 

O, Gospod Kristus, ki si blaženo devico 
Marijo zaradi njene čudovite ponižnosti in 
čistosti povišal med nebeške čete, dopus-
ti, da mi, Tvoje ljudstvo, sledimo njenemu 
najplemenitejšemu primeru tako, da bomo 
sposobni, da ti ravno tako služimo, kakor 
Tvoji sveti angeli; Ti, ki živiš in vladaš v 
slavi sedaj in na veke vekov. 
Amen. 
 
 
Vsemogočni in večni Bog, poveličujemo 
Te iz vsega svojega srca zaradi velike 
slave Tvojih najsvetejših angelov; zahval-
jujemo se ti zaradi njihove čudovite mod-
rosti, njihove popolne moči, njihove bles-
teče lepote; in kakor se njihova neudržljiva 
moč vedno in v celoti uporablja v Tvoji 
službi, tako naj bi se tudi mi, vneto sledeč 
njihovemu sijajnemu zgledu, popolnoma 
posvetili pomaganju svojim bratom; 
po Kristusu, Gospodu našem. 
Amen. 
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Vsemogočni Bog, izvor vse dobrote, 
zahvaljujemo se Ti za blagoslov, ki smo 
ga sperjeli po Tvojih svetih središčih……. 
in prosimo Te, da jih jačaš v vsem dob-
rem, da Ti verno služijo vse dni svojega 
življenja; 
po Kristusu, Gospodu našem. 
Amen. 
 
Pouči nas Gospod, da bomo spoznali Tvo-
je življenje v vseh ljudeh in v vseh narodih 
na Tvoji zemlji in povedi narode tako, da 
bodo razumeli Tvoje zakone, da bosta 
mogla na svetu zavladati mir in dobra vol-
ja; 
po Kristusu, Gospodu našem. 
Amen. 
 

 
 BERILO  

 
 
Sed. Pri tihi maši lahko 

izpustimo. Ko je 
berilo prečitano, 
govore ali pojo vsi: 

Bogu hvala. 
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 STOPNIŠKA PESEM  

 
 
Stati Pri tihi maši lahko 

izpustimo.  
Kdor ljubi modrost, ta ljubi življenje: 
in kdor išče zgodaj, bo napolnjen z 
radostjo.  
Pouči me, Gospod, o poti Svojih zapo-
vedi in hodil bom po njej do konca. 
Daj mi razumevanje in ravnal se bom 
po Tvojem zakonu: 
da, ravnal se bom po njem z vsem svo-
jim srcem. 
Pot pravičnega je kakor blesteča luč, 
katera sveti jasneje in jasneje, dokler 
ne postane kakor beli dan. 
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 OČISTI MOJE SRCE  

 
 
Stati Pri tihi maši lahko 

izpustimo. Pri veliki 
maši čita Evangelij 
diakon (D) ali 
posebni, za to 
določeni evange-
lijnik (E). Le-ta 
poklekne pred 
sredino oltarja in 
moli: 
 

Očisti moje srce in moje ustnice, o Bog, 
Ti, ki si z roko Svojega Serafa z žarečim 
ogljem s Svijega oltarja očistil ustnice pre-
roku Izaiju; očisti me v Svoji ljubezni in 
dobroti, da bom mogel vredno oznaniti 
Tvoj sveti Evangelij; 
po Kristusu, Gospodu našem. 
Amen. 

 M blagoslovi D/E s 
temi besedami: 
 
 
 
 
Če je M brez 
pomočnikov in moli 
sam, nadomesti v 
blagoslovu “tvoj” z 
“moj”. 
 

Gospod bodi v tvojem + srcu in na tvojih + 
ustnicah, da bo skozi tvoje srce zasijala 
Božja ljubezen in da se bo po tvojih ustni-
cah razodevala Njegova moč. 
Amen. 
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 EVANGELIJ  

 
 
Stati Pri tihi maši lahko 

izpustimo.  
M ali D ali E: 

Gospod z vami. 
In s tvojim duhom. 
 

 Po najavljenem 
Evangeliju napra-
vijo vsi znamenje +  
s palcem na čelu, 
ustnicah in prsih 
ter govore ali pojo: 

 
 
Slava Tebi, Gospod. 

 Ko se prečita 
Evangelij rečejo ali 
zapoji: 

Hvala Tebi, Kristus.  
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 PRIDIGA  

 
 
Stati Pri tihi maši lahko 

izpustimo.  
Pridigar: 

V imenu Očeta + in Sina in Svetega Duha. 
Amen. 
 

Sed. Med pridigo 
 

 

Stati Po pridigi. 
Pridigar: 

A sedaj bodi Bogu Očetu, Bogu Sinu in 
Bogu Svetemu Duhu, Trem Osebam v 
enem Bogu - kakor je pravično in se spo-
dobi - vsa čast, sila, veličastvo, moč in 
oblast, sedaj, v prihodnje in na vse veke 
vekov. 
Amen. 
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 VERA  

 
 
Stati  Verujemo, da je Bog Resnica in Luč, 

Ljubezen in Moč; da popolna pravič-
nost vlada svetu; da se bodo vsi Nje-
govi otroci nekoč znašli ob Njegovem 
vznožju, ne glede kako daleč so zašli. 
Verujemo v Očetovstvo Božje in Brats-
tvo ljudi; vemo, da Njemu naj-bolje slu-
žimo takrat, kadar najbolje služimo 
svojim bratom. Tako bo nad nami poči-
val njegov blagoslov + in mir na veko-
maj. 
Amen. 
Gospod z vami. 
In s tvojim duhom. 
 

 



19 

 
 DAROVANJE  

 
 
Sed. M poklanja hostijo Obožujemo te, o Bog, ki si izvor vsega 

življenja ter vseh dobrot in Ti z iskrenim 
ter hvaležnim srcem darujemo ta znak 
Tvojih lastnih darov, ki dajejo življenje in 
katere si nam podelil Ti, ki deliš vse daro-
ve. 
 

 M natoči v kelih 
vino in malo vode 
govoreč: 
 

Po starem običaju mešamo sedaj vodo s 
tem vinom in Te prosimo, Gospod, da bi 
vedno prebivali v Kristusu in On v nas. 
 

 M poklanja kelih 
rekoč: 

Darujemo Ti, Gospod, ta kelih z veseljem 
in radostjo; naj bi se spoštovanje, ki ti ga 
izkazujemo dvignilo k Tvojemu Božan-
skemu Veličastvu kot čista in Tvojim očem 
prijetna daritev; 
po Kristusu, Gospodu našem. 
Amen. 
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 DRUGO KAJENJE  

 
 
Sed. M blagoslovi kadi-

lo, pokadi darove 
in oltar ter nato 
reče: 

Kakor se to kadilo dviga k Tebi, Gospod, 
tako naj bi se povzpela k tebi naša moli-
tev. Naj Tvoji sveti angeli objamejo Tvoje 
ljudstvo in dahnejo nanj Tvoj blagoslov. 
 

 Ko vrača kadilnico, 
govori: 
 

Gospod naj vžge v nas ogenj Svoje ljube-
zni in plamen večne blagosti 
 

 Zdaj je pokaditi M, 
nato vernike, pri-
kloniti se pred in 
po kajenju.  
M pomoči v skledi-
co z vodo svoje 
prste, jih otare in 
nadaljuje. 
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 MOLITE BRATJE  

 
Sed.  Bratje, molite, da bo moja in vaša daritev 

po volji Bogu Očetu Vsemogočnemu. Naj 
sprejme Gospod daritev iz tvojih rok in 
naj posvečuje naše življenje v Njegovi 
službi. 
 

Kleč.  Molimo. Pred Tebe, Gospod, polagamo ta 
Tvoja stvora kruha in vina v  +  znak naše 
daritve slave in hvale; kajti tu Ti darujemo 
in poklanjamo sebe same, svoje duše in 
svoja telesa, da bodo sveta in neprestana 
daritev Tebi. Naša moč bodi posvečena 
Tvoji službi in naša ljubezen naj se izlije 
na Tvoje ljudstvo; Ti, ki živiš na vse veke 
vekov. 
Amen. 
 

Stati  Gospod z vami. 
In s tvojim duhom. 

 
 KVIŠKU SRCA  

 
Stati  Kvišku srca.  

Dvigamo jih k Gospodu. 
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. 
Pravično je in se spodobi. 
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 HVALOSPEV  

 
Stati  Res je pravično in se spodobi in je naša 

sveta dolžnost, da se Ti zahvaljujemo 
vedno in povsod, o Gospod, Sveti Oče, 
Vsemogočni Večni Bog. 
 

 Tukaj se vstavi 
morebitna dnevna 
prefanacija. 

In zatorej z Angeli in Nadangeli, s Prestoli, 
Gospostvi, Kneževstvi, Krepostmi, Silami, 
s Kerubi in Serafi in z vsemi nebeškimi 
trumami hvalimo in poveličujemo Tvoje 
častno in sveto Ime, brez konca slaveč Te 
in govoreč: 
 
 

 
 
 
 SVET in BLAGOSLOVLJEN, KI PRIHAJA  

 
 
Kleč.  Svet, svet, svet, Gospod Bog Čet,  

nebesa in zemla so polna tvoje slave; 
slava Tebi, najvišji Gospod. 
 
Blagoslovljen, ki prihaja v Imenu Gos-
podove.   +  Hosana na višavah. 
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 POSVETILNA MOLITEV  

 
 
Sed.  Gospod, ti naši darovi so služili kot znak in 

prevodniki naše ljubezni in predanosti Tebi, 
toda sedaj Te prosimo, da jih  +  sprejmeš,  
+  prečistiš in  +  posvetiš za zemeljske pre-
vodnike Svoje čudovite moči. To sveto dari-
tev želimo pokloniti predvsem za Tvojo sve-
to Katoliško cerkev, za……. Našega držav-
nega poglavarja in vse, ki so mu podrejeni, 
za…….. našega škofa predsednika, za vse 
naše škofe, duhovnike in vernike,za vse tu 
navzoče in za vse, ki v tem minljivem življe-
nju trpijo, so v skrbeh, potrebah, ki so bolni 
ali so v kakih drugih neprilikah, (zlasti za 
……). 
Prav tako ti jo darujemo za vse tiste Tvoje 
otroke, ki si jih po Svojem sklepu rešil bre-
mena mesa (zlasti za ……), da bi se mogli 
prosti zemeljskih muk in skrbi radovati bla-
ženstva Tvoje prisotnosti, večno slaveč Te z 
besedo in dejanjem, o Bog, večni, živi in 
resnični. 
 

 M razprostre 
roke nad darovi 
in reče: 

Zato, Sveti Gospod, Vsemogočni Oče, Te 
prosimo, poglej doli na te darove in sprejmi 
jih kot prevodnike in jih s Svojim Svetim 
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Duhom in Besedo blago + slovi, odo + bri in 
potr + di, da nam postanejo Njegovo drago-
ceno  +  Telo in  +  Kri. 
 

Kleč.  Ki je na večer pred Svojim trpljenjem vzel 
kruh v Svoje svete in častitljive roke, dvignil 
oči proti nebu k Tebi, Bogu, Svojemu Vse-
mogočnemu Očetu, se Ti zahvalil, ga blago 
+ slovil, razlomil, dal svojim učencem in 
rekel: 
Vzemite in jejte od tega vsi, zakaj  
TO JE MOJE TELO. 
 
Prav tako je vzel po večerji tudi ta žlahtni 
kelih v Svoje svete in častitljive roke, se Ti 
ponovno zahvalil, ga blago + slovil, dal svo-
jim učencem in rekel: 
Vzemite in pijte iz njega vsi, zakaj 
TO JE MOJA KRI. 
 
Kolikorkrat boste to delali, dalajte v moj 
spomin. 
 

 Sledi nekaj tre-
nutkov pobož-
nega molka, 
nato čisto potiho 
vsi govore ali 
pojo: 

O, skriti Sijaj, Tebe spoštujemo 
v Zakramentu, ki si v njem navzoč; 
v zemeljskem oblačilu Te častimo, 
Tvojo navzočnost vdano pozdravljamo. 
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Stati  Pridite, vsi verniki, radostno, pojoč, 

pridite, o pridte v Betlehem. 
Pridite pogledat Kralja vseh Angelov. 

O pridite ga slavit,  
o pridite ga slavit, 
o pridite ga slavit, Gospoda Kris-
tusa. 

 
Pozdravljamo Te, Gospod, ki si na oltar-
ju, 
Tebi veljaj večna slava. 
Beseda si Očetova in večna luč. 
O pridite ga slavit,  
o pridite ga slavit, 
o pridite ga slavit, Gospoda Kristusa. 
Amen. 
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Sed.  Zato Ti, Gospod in nebeški Oče, mi, Tvoji 

verni služabniki, spominjajoč se neizreklji-
ve žrtve Tvojega Sina, ta dragoceni dar, ki 
si nam ga podelil, poklanjamo kot znak 
svoje  +  ljubezni, popolne  +  predanosti 
in  +  požrtvovalnosti svojih  +  misli in  +  
srca Tebi in Te prosimo, da ukažeš Svo-
jemu svetemu Angelu ponesti naše daro-
ve na Tvoj vzvišeni oltar, da Ti  jih pokloni 
On, ki kot večni Veliki Duhovnik daruje 
Sebe nenehoma kot večno žrtev. 
 
 
Prosimo te tudi za Tvojega služabnika, ki 
na tem oltarju poklanja daritev, da bi, pri-
merno praznujoč misterije najsvetejšega  
+  Telesa in  +  Krvi TVOJEGA Sina, bil  +  
napolnjen s TVOJO močno silo in blagos-
lovom.  
 
Ravno tako Te prosimo, da s temi svojimi 
nebeškimi darovi posvetiš Svoje tu navzo-
če ljudstvo in da ga s temi misteriji po + 
svetiš, poži + viš, in blago + sloviš, da Te 
bo tako v svojih srcih, kakor tudi v svojem 
življenju hvalilo in slavilo Tvoje sveto Ime. 
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Vse to prosimo, o Oče, v Imenu in po pos-
redovanju Tvojega najblagoslovlje-
nejšega Sina, ker s svojim srcem in ustni-
cami spoznavamo in priznavamo, da so:  
+ po NJEM ustvarjene vse stvari, da, vse 
stvari na nebu in na zemlji; da 
+ z NJIM, kot življenjem, ki v njih prebiva, 
vse stvari obstajajo in da  
+ v NJEM, kot najvzvišenejši kreposti, vse 
stvari žive, se gibajo in so. 
NJEMU bodi s TEBOJ, o močni + Oče, v 
edinstvu s SVETIM  +  DUHOM vsa čast 
in slava na vse veke vekov. 
 
Amen. 
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 SPOMIN SVETIH  

 
 
Sed.  Prinašamo Ti, o Gospod, svojo največjo hva-

lo in se Ti iz vsega srca zahvaljujemo za 
čudovito milost in krepost, ki se razodeva po 
sveti Mriji in po vseh Tvojih vzvišenih svetni-
kih, ki so od začetka sveta izbrani za prevod-
nike Tvoje milosti in so bili blesteča luč mno-
gim rodovom. 
 

 M se pokriža s 
pateno. 

In  +  združujemo se   njimi v čaščenju pred 
Tvojim velikim belim prstolom, od koder se 
izliva vsa ljubezen in svetloba in blagoslov 
skozi vse svetove, ki si jih ustvaril. 
 
O, Sin Božji, ki se danes razodevaš na tisoč 
oltarjih, a si vendar eden in nedeljiv, v zna-
menje Tvoje velike žrtve lomimo to Tvoje 
Telo in Te prosimo, da se pri tem dejanju, ki 
poteka iz davnine, Tvoja  +  moč, Tvoj  +  mir 
in Tvoj  +  blagoslov, ki nam ga Ti daješ v 
tem svetem Zakramentu, razširijo po Tvojem 
svetu; in kakor so Tebe, o Gospod Kristus, 
Tvoji učenci spoznali po lomljenju kruha, tako 
naj tudi Tvoji številni otroci spoznajo, da so 
eno v Tebi, kakor si Ti eno z Očetom. 
Amen. 
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 POZDRAV MIRU  

 
 
Sed. M se obrne k 

zbranim vernikom, 
razširi roke in 
govori: 

Mir Gospodov bodi vedno z vami. 
 
In s tvojim duhom. 

 
 
 
 
 
 
 PREDOBHAJILNA MOLITEV  

 
 
Sed.  O Ti, ki si nam v tem čaščenja vrednem 

Zakramentu zapustil živ spomin in zastavi-
lo Svoje čudovite ljubezni do človeštva ter 
nas blagovoliš v njej ljubeznivo dovesti v 
prekrasno mistično skupnost s Seboj, daj, 
da bomo posvečene misterije Tvojega 
Telesa in Krvi tako prejeli, da bodo naše 
duše dvignjene k neizmernosti Tvoje lju-
bezni, da sebomo prežeti s težnjo za viš-
jim, vedno zavedali Tvoje prisotnosti in 
razširjali blagodušje svetega življenja. 
Amen. 
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 OBHAJILO  

 
 
Sed. M obhaja sebe in 

ostalo duhovniš-
tvo, blagoslovi 
zbrane z enim 
delom hostije in 
reče: 

+  Vi, ki želite prejeti Telo Gospodovo, 
stopite bližje in prejmite ta najsvetejši 
Zakrament. 

 Obhahajoć vsako-
gar, ki želi, reče: 

Telo  +  našega Gospoda Kristusa naj te 
ohrani v večnem življenju. 
 

 Po obhajilu vseh, 
ki so želeli, si M 
umije roke na obi-
čajni način in reče: 

Pod zastorom zemeljskih stvari smo se 
sedaj zedinili z našim Gospodom Jezu-
som Kristusom; kmalu ga bomo gledali iz 
oči v oči in radujoč se Njegove slave 
bomo podobni Njemu. Tedaj bo On z nei-
zmerno radostjo povedel Svoje zveste 
učence v prisotnost slave Svojega Očeta. 
 

 
 OBHAJILNA MOLITEV  

 
 
Stati Vsi pojo ali govore: Amen. 

Blagoslov in slava in modrost in hvala 
in čast in sila in moč bodi našemu 
Bogu na vse veke vekov. 
Amen. 
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 PROŠNJA PO OBHAJILU  

 
 
Stati  Molimo. 

Mi, ki smo osveženi s Tvojimi nebeškimi 
darovi, Te prosimo, o Gospod, da se Tvo-
ja milost tako globoko ukorenini v naših 
srcih, da se bo neprestano razodevala v 
našem življenju;  
po Kristusu, Gospodu našem. 
Amen. 
 
Gospod z vami. 
In s tvojim duhom. 
 
Ite, missa est. 
Deo gratias. 
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 BLAGOSLOV  

 
 
Stati  Mir Božji, ki presega vse razumevanje, naj 

ohrani vaša srca in um v spoznanju in lju-
bezni Boga in Njegovega Sina, Kristusa, 
Gospoda našega; 
in blagoslov Vsemogočnega Boga, Očeta,  
+  Sina in Svetega Duha, bodi in ostani z 
vami vekomaj. 
Amen. 
 

 


