CERKVENE LJUDSKE PESMI
ALELUJA – „koralna“ - Ivan Florjanc (mašni spev)
DARUJEMO, GOSPOD (darovanjska)
Glej zvezdice božje (božična)
GOSPOD, USMILI SE - iz lavretanskih litanij (mašni spev)
Hvala večnemu Bogu (zahvalna)
Hvali svet Odrešenika (obhajilna)
Kraljevo znamnje, križ stoji (postna)
JAGNJE BOŽJE – iz lavretanskih litanij (mašni spev)
JE ANGEL GOSPODOV (adventna, splošna za zjutraj, opoldne in zvečer)
Jezik moj, skrivnost opevaj (blagoslovna)
Jezus naš je vstal od smrti (velikonočna)
JEZUS TI SI VINSKA TRTA (obhajilna)
K TEBI BOG IN NAŠ GOSPOD (vstopna)
K TEBI ŽELIM, MOJ BOG (obhajilna)
Lepa si, lepa si, roža Marija (Marijina)
Marija skoz življenje (Marijina)
Mogočno se dvigni (himna Kristusu Kralju, slavilna)
Očenaš – Ačkov
OLJSKO GORO (postna)
O Marija, naša ljuba Mati (Marijina)
O srečni dom nad zvezdami (pesem za Vse svete)
POSLUŠAJTE VSI LJUDJE (božična)
PRIDI, LJUBI JEZUS (obhajilna)
+ SKRIVNOST VERE – 3 vzkliki (mašni spev)
SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ (majniška)
S SKUPNO PESMIJO (splošna, molitev k Svetemu Duhu)
Sveta noč (božična)
Tam stoji pa hlevček (božična)
+ Večerja zadnja je minila (postna)
Veš, o Marija (Marijina)
Vi oblaki ga rosite (adventna)
ZVELIČAR NAŠ JE VSTAL (velikonočna)

IZBOR PESMI ZA
VEROUČENCE
Izbral: Matjaž Kravos

LEGENDA:
JE ANGEL GOSPODOV = obvezno znati (znati pomeni, da ob spremljavi
ali petju drugih zna zraven tudi on aktivno peti z besedilom in, če želi, notami
v roki)
JE ANGEL GOSPODOV = spodobi se, da veroučenec zna peti, vendar se to
ne bo zahtevalo pri spraševanju
Je angel Gospodov = priporočljivo znati, saj te pesmi pogosto pojemo pri naših
bogoslužjih
# = Pesem z gibi (podobno kot bans)
+ = ni v veroučnem molitveniku V njegovi roki

OPOMBE GLEDE UPORABNOSTI:
Slavilne pesmi so ponavadi primerne tudi za ure češčenja Najsvetejšega, pa
tudi kot hvalnica po obhajilu.
Blagoslovne pesmi so ponavadi primerne tudi za po obhajilu.
Splošno pesem se sme uporabiti tudi kot vstopno ali sklepno pesem.
Marijina pesem je uporabna kot šmarnična pesem in tudi kot sklepna pesem.
Aktivno petje vsega ljudstva, ki ga voditelj petja pri bogoslužju mora
spodbujati, se lahko spodbuja npr. tako, da se ima pred mašo kratke vaje za
pesmi, da vsi vidijo besedilo pesmi, da se jih pred vsako pesmijo spodbudi npr.
»Dajmo zdaj glasno vsi skupaj zapeti!« in povabi npr. »Sedaj zapojmo to
pesem.«. Lahko pomagajo tudi take kombinacije: prvo kitico zapojejo samo
pevci – če je potrebno enoglasno, nato vsi (ali pojejo kako drugače izmenjaje);
besedilo pojejo pevci, refren pa vsi. V vsakem primeru mora pri vsaki maši biti
vključeno tudi petje ljudstva, čeprav sodeluje zbor (zelo po domače povedano:
naj bo vsaj pol petja ljudstva v primerjavi z zgolj zborovskim petjem; vendar
so določeni spevi taki, ki naj jih obvezno poje vse navzoče ljudstvo).
Preden je konec obhajila, nehamo peti, da imajo možnost pevci in organist
pristopiti k obhajilu, ki je središče svete maše. Po obhajilu je primerna pesem
hvalnica, lahko pa tudi pojemo naslednje kitice obhajilne pesmi, če je besedilo
primerno).

DUHOVNO RITMIČNA GLASBA (»POPEVKE«)
Angelček (primerna za zvečer)
Alelu, Aleluja (Svetite kakor) (za alelujo z vrstico) (.mp3 posnetek z vmesnim
besedilom Naše veselje, vendar pri maši pojemo Svetite kakor)
Aleluja (John Brown)
Aleluja (kozaška)
Aleluja (plosk)
Aleluja (Taizejska)
Angeli napolnili so (Svetišče) (darovanjska; primerna tudi za obhajilo)
Cesta zvabila me je (primerna za spokorno bogoslužje in za vstop)
# CVET DIŠEČ (NASMEH V OČEH) (splošna; primerna bolj dopoldne)
# Če letal bi kot ptica (splošna)
# DAJTE GOSPODU ČAST (Psalm 29) (pesem se spremlja s ploskanjem;
primerna kot psalm pri otroških mašah)
DANES JE DAN (primerna za vstop, posebej na praznik kot: prvo sv.obhajilo)
DARUJEM TI LJUBEZEN (Sprejmi ta dar) (primerna za darovanje)
Dolgo sem iskala njega (Visoka pesem) (primerna za poroko)
GLEJ NA TE DAROVE (darovanjska)
Gospod, spet sem tukaj pred teboj – Gospod, usmili se (za 2. obliko mašnega
kesanja; zgolj Gospod, usmili se pa za mašni spev Gospod, usmili se)
# Hodil sam povsod (Odrini na globoko) (splošna; primerna za vstop)
Janje božje (plosk)
Jagnje, Jagnje božje
#+ Jezus Kristus je naš Rešenik - Aleluja (splošna; primerna v velikonočnem
času; zgolj aleluja pa tudi za mašni spev Aleluja)
# JEZUS MOJ, LJUBIM TE (primerna za obhajilo in po obhajilu)
Kadar zvečer (Marija) (Marijina)
Kakor je bil ta kruh (obhajilna, poobhajilna)
KAKO SEM ČAKAL TA TRENUTEK (Nihče te ne ljubi kot jaz) (primerna
za vstop, tudi za obhajilo in po obhajilu in v postu)
Kje si bil (postna)
Klic naš se dviga (primerna za spokorno bogoslužje in za vstop)
KO JEZUS JE ZAČEL UČITI (splošna)
KO SO PASTIRJI (božična)
K tempeljski zakladnici (Dva novčiča) (primerna za darovanje in za sklep)
Luč si za svet (Tu sem, da te hvalim)
Mnogo poti (Daj mi roko, brat) (splošna)
Mnogo sem prehodil poti (splošna; primerna za sklep)
+ Na križ si šel, Gospod (postna)

Na poti skozi življenje (Marijina; primerna za sklep)
+ Nič ne povejte (postna)
Nočem več ur (Novi človek) (splošna; primerna za sklep)
Odpri mi oči srca moj Bog (primerna za obhajilo in po obhajilu)
# O, Gospod, studenec vse dobrote (splošna)
O nepričakovani dar (splošna; primerna za spokorno bogoslužje in vstop)
PESEM VESELA (splošna)
POJDI V POPOLNEM MIRU (primerna za sklep)
PO ŠIRNEM SVETU (primerna za sklep)
Povabil si me, Gospod (obhajilna)
PRIDI K NAM (obhajilna; za prvo sveto obhajilo)
PRIDI, PRIDI, SVETI DUH (splošna, pesem k Svetemu Duhu)
PRIDI SVETI DUH, PRIDI LUČ SRCA (splošna, pesem k Svetemu Duhu)
PRVA SVEČKA (adventna)
Sprašujem se, kje si (Suša) (primerna za obhajilo in po obhajilu)
Svet (iz maše tisočerih zvonov)
# Svetel plamen (splošna; primerna za po obhajilu)
+ Tihi večer (splošna; primerna zvečer)
+ Tiho so (postna)
Ti, ki si na svet (Zate Marija) (Marijina)
# Ti najsvetlejša si luč (Zdaj sem tu, moj Bog) (splošna)
TI SI MOJ PRIJATELJ (primerna za obhajilo in po obhajilu)
Ti si ta luč (splošna; primerna za vstop)
# Ves dan, vso noč (splošna; primerna za sklep)
VESELIMO ZDAJ SE VSI (darovanjska)
# V hrupu drvenju življenja (Vsak utrip za Boga) (primerna za sklep)
VLIJ MI OLJA (splošna; primerna za obhajilo)
V primorski vasici Grgar (Preprosto srce) (pesem o Uršuli Ferligoj)
VSAK DAN MIMO MENE (primerna za post, spokorno bogoslužje, vstop)
#Vsak ponižen človek (splošna; primerna za sklep)
Zašel je s poti (Skupaj) (splošna; primerna za sklep)

