
                                                              
                                DUHOVNA OBNOVA   
                                     FRA IVE  PAVIĆA 
------------------------------------------------------ 
Ja ne mogu u miru sjediti                                
Već ja moram pjesmu napisati 
Što se zgodi u našeme kraju 
A di druge već u drevnom Kninu 
Hvala Ocu a i hvala Sinu. 
Kninski Fratri su se okupili 
I odluku veliku donijeli. 
Da održe Duhovnu obnovu 
I Fra Ivu Pavića pozovu. 
Ta je vijest svuda odjeknula 
I najljepša tih je dana bila. 
Pitanja su počala kružiti 
Oće li to baš istina biti. 
Duh je sveti tad na djelu bio. 
Dalmaciju cijelu zahvatio. 
U Veljači dvadeset devetoga  
Duhovna je obnova počela. 
Sa svih strana Dalmacije naše 
Hodočasnici rijekom pristizaše. 
I u Kninu Majka Crkva Sveta 
Od Hrvatskog krsnoga zavjeta. 
Napuni se do posljednjeg mjesta 
A i vanka dosta ljudi osta. 
Svi koji su u blizini bili 
Božiju su ljubav osjetili. 
Živi Isus nas je pohodio 
I svoju nam ljubav pokazao. 
Preko svoga Fra Ive dragoga  
Svećenika sina Franjinoga. 
Molitve su i pjesme krenule  
Naše Duše i Srca liječile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           U KNINU !!!! 
U GOSPE OD HRVATSKOG KRSNOG                           
              ZAVJETA                                                                                                     
--------------------------------------- 
 Fra Ivo se Isusu predao 
Duha Svetog On je zazivao 
Suze boli tuga a i jad 
Sa osmijehom i radosti pomješaše se tad. 
Sam je Isus bolesnike dotakao. 
I u Kninu mnoge ozdravljao. 
Mnogi su se tada obratili 
Neki su se bez Štaka vratili. 
Prvog drugog a i trećeg dana 
Pretjesna je Gospina dvorana. 
Na desetak tisuća vjernika 
Tražilo je od Isusa lijeka. 
I Bog dobri što stvori Nebesa 
Htjede svoja pokazat čudesa. 
Sad Isusu svome zahvalimo 
I od Srca Njega zamolimo. 
Neka čuva Fra Ivu svojega 
Svećenika  Njemu odanoga. 
U Dalmaciju da nam opet dođe 
I da naša Kaštela ne prođe. 
A mi ćemo dotlen se moliti 
Hodočasnike u Šurkovac voditi 
Sa Fra Ivom Bogu se moliti. 
I svjedoci uvjek ćemo biti 
I stopama vjere putovati. 
                                       Amen!  Aleluja ! 
 
  Anđelka Brešić  
                        Kaštela          


