
 

 

 

 

  

  

  

  



 

 

Nebeški Oče.  
Zaupal si mi enega svojih otrok.  
Moja roka bo(je) počivala na njegovi rami kot 
znamenje obljube, da lahko vedno računa 
name. Prosim te, daj mi moči, da ne bom 
nikoli prelomil, kar sem obljubil. Prosim te tudi, 
ozri se na mojega birmanca: tvoja roka 
naj mu bo opora, beseda tvojega Sina vodilo 
življenja, moč Svetega Duha pa vir delovanja. 

Amen. 
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