
Naša svetla pot 
Molitvena ura 

na Halasovem shodu v Veliki Polani, 21. oktobra 2013 
 
 
pesem, izpostavitev Najsvetejšega 
Hvaljeno in češčeno naj vedno bo, presveto Rešnje Telo. Zdaj in vekomaj. Amen. 
 
Verujem v Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa 
Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega 
Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v 
grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici 
Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v 
Svetega Duha, sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, 
vstajenje mesa in večno življenje. Amen. 

 
Napoved: Spomnimo se svetlih dogodkov v Jezusovem življenju, dogodkov, ki so 
prinašali luč v življenje Božjega služabnika Danijela Halasa in se zahvaljujmo za 
svetle dogodke našega življenja. 
Zapojmo prve tri kitice pesmi po napevu Kraljica venca rožnega in se zahvalimo za 
svetlobo svetega krsta. 
 
1 
Nad reko Jordan Duh je vel, 
ko Jezus tam je krst prejel. 
»Moj ljubljeni je Sin to bil,« 
z nebes je Oče potrdil. 
 
Sem krščen jaz, si krščen ti, 
mi Oče zmeraj govori:   
»Si moja, moj, imam te rad 
in Jezus zdaj je tebi brat.« 
 
Iz krsta je Halas živel, 
da kdaj v nebesa bi prišel. 
Kar s krstom se začelo je, 
ob Muri smrt dopolni vse. 
 
Očenaš … 
Zdrava Marija … ki je bil krščen v Jordanu  
 
Zapojmo naslednje tri kitice pesmi in se zahvalimo za svetlobo Jezusovih čudežev. 
 

2 
Gostija v Kani se vrši, 
na mizah pa več vina ni,  
a Jezus čudež brž stori, 
vso vodo v vino spremeni. 
 
»Storite vse, kar reče vam,« 
naroča Mati tudi nam. 
Bo Jezus delal čudeže, 
bo milosti dovolj za vse. 
 
Je Danijel izpolnil vse, 
kar hoče Jezusa Srce, 



zato se čudeži gode, 
najboljše vino – milost je. 
 
Očenaš … 
Zdrava Marija … ki je v Kani naredil prvi čudež 
 
Zapojmo naslednje tri kitice pesmi in se zahvalimo za svetlobo, ki jo prinaša Božje 
kraljestvo. 
 
3 
Iz kraja v kraj je Jezus šel, 
počitka zase si ni vzel. 
»Kraljestvo Božje je že tu, 
naj greh vam ne kali miru.« 
 

Kraljestvo Božje tudi nam 
oznanja Cerkev dan na dan. 
Poslušamo, sprejemamo, 
z življenjem ga oznanjamo. 
 
Je Danijel slavil Boga, 
zavzeto vsem oznanjal ga. 
Kraljestvo Božje je gradil, 
ljubezen pravo vsem delil. 
 
Očenaš … 
Zdrava Marija … ki je oznanjal Božje kraljestvo 
 
Zapojmo naslednje tri kitice pesmi in se zahvalimo za svetlobo, ki sije z Jezusovega 
Božjega obličja. 
 
4 
Na Gori Jezus zažari, 
v podobi pravi zaživi. 
Učencem vtisne se v zavest: 
Učitelj njihov Bog je zvest. 
 
Na Gori nismo mi bili, 
a Oče tudi nam veli: 
»Poslušajte vsi Jezusa, 
hodite z Njim gor do neba.« 
 
Služabnik Božji Danijel 

v Srce je sveto gledat smel, 
luč vere zvesto je krepil, 
mu Jezus je prijatelj bil. 
 
Očenaš … 
Zdrava Marija … ki je na Gori razodel svoje veličastvo 
 
Zapojmo zadnje tri kitice pesmi in se zahvalimo za svetlobo svete evharistije. 
 
5 
Večerja zadnja se zgodi, 
že Jezus kruh v rokah drži. 
»To moje pravo je telo, 



za vas se bo razlomilo.« 
 
Ponavlja Jezus čudež ta, 
pri maši sebe v hrano da, 
da močni, dobri bi bili, 
v nebesa k Njemu vsi prišli. 
 
»Vzemite, jejte,« govoril 
in vernikom je Kruh delil, 
služabnik Božji Danijel, 
dokler v nebesa ni odšel. 
 
Očenaš … 
Zdrava Marija … ki je postavil sveto evharistijo 
 

Pesem 
Blagoslov z Najsvetejšim 
Pesem  
 
 

Molitveno uro pripravil Lojze Kozar ml. 


