
1 
 

H i š n a   c e r k e v 
 

Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. (Mt 18,20) 
 

 

31 Marijinih pobožnosti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tukaj najdete vzorce za Marijine pobožnosti meseca maja in ob drugih priložnostih. Zgrajene 
so po vzorcu, ki črpa iz molitvenega bogoslužja Cerkve. V prvem delu, besednem bogoslužju, 
naj verniki pri vsaki pobožnosti premišljujejo eno skrivnost rožnega venca, molitev idr., 
predvsem s pomočjo beril iz Svetega pisma ter iz bogatega duhovnega zaklada Cerkve. 
Pesem na začetku je usmerjena na temo pobožnosti, zato so med predlogi tudi adventne, 
božične, postne in velikonočne pesmi. Drugi del pobožnosti, začenši z Marijinim 
slavospevom, pa se usmerja po večernicah. Med posameznimi poglavji lahko izbirate po 
potrebi, ni torej potrebno, da se usmerjate po tukaj navedenem vrstnem redu. 
 
Kaj je treba upoštevati, da bosta skupna molitev čim bolj uspela?  

• Določite, kdo bo vodil molitev (v tem vzorcu se imenuje voditelj/voditeljica, kratica V). 

• Določite, kdo bo bral katero besedilo. V skrajnem primeru lahko voditelj oz. 
voditeljica prebere vse, bolj primerno pa je seveda, če vsi sodelujejo. Najbolj ugodno 
je, da pripravite iztis vzorca. Pobožnost lahko obhajate tudi sami, zato je navodilo Vsi 
v oklepaju. 

• Zmenite se, ali boste tudi peli. V tem vzorcu najdete predloge za nekatere preproste 
speve. Seveda jih lahko nadomestite z drugimi duhovnimi pesmimi, ki jih raje pojete. 
Tudi instrumentalna glasba je dobrodošla. Pesmi so vzete iz pesmarice GLORIA, ki jo 
uporabljamo v dvojezičnih župnijah na južnem Koroškem (nekateri učenci so jo dobili 
kot šolsko knjigo). Kratica SG pa se nanaša na pesmarico »Slavimo Gospoda«. Poleg 
tega najdete tukaj tudi nekaj povezav do glasbe, ki je na voljo na spletu.  

• Potek pobožnosti lahko prilagodite svojim potrebam. Določeni deli po Vaši presoji 
lahko odpadejo. Priporočljivo je, da pripravite strani 5-8 (potek pobožnosti) ter 
pobožnost, ki jo želite obhajati. 
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POTEK POBOŽNOSTI 
 

 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI)       

V V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  

(Vsi) Amen. 
 

Pobožnost lahko začnemo tudi s praznovanjem luči. Vzorec glej str. 67. 

 

PESEM            
Vsebinsko usklajena z desetko rožnega venca, molitvijo ali temo, o kateri hočemo 
premišljevati v besednem bogoslužju. 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO    
Voditelj oz. voditeljica kratko uvede v temo pobožnosti. Nato nadaljuje: 

 

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE (ALI ŠMARNIČNO BRANJE) 

 

MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM     

 

MARIJIN SLAVOSPEV   
Napev Marijinega slavospeva glej GLORIA 213 ali SG 38. 
 

Odpev: Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. 
 

Moja duša poveličuje Gospoda, * 

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju. 

   Ozrl se je na nizkost svoje dekle, * 

   glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. 

Velike reči mi je storil Vsemogočni, * 

njegovo ime je sveto. 

   Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje * 

   vsem, ki mu zvesto služijo. 

Dvignil je svojo močno roko, * 

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli. 

   Mogočne je vrgel s prestola * 

   in povišal je nizke. 
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Lačne je napolnil z dobrotami, * 

in bogate je odpustil prazne. 

   Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, * 

   kakor je obljubil našim očetom. 

Spomnil se je svoje dobrote * 

do Abrahama in vseh njegovih potomcev. 

   Slava Očetu in Sinu * 

   in Svetemu Duhu. 

Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej * 

in vekomaj. Amen. Odpev 

 

LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE    

Ali: Litanije Svete Marije upanja, str. 68 oz. litanije Marije Kraljice, str. 71. 
 

Gospod, usmili se.    Gospod, usmili se. 

Kristus, usmili se.    Kristus, usmili se. 

Gospod, usmili se.     Gospod, usmili se. 
 

Kristus, sliši nas.    Kristus, sliši nas. 

Kristus, usliši nas.    Kristus, usliši nas. 
 

Bog Oče nebeški,     usmili se nas. 

Bog Sin, Odrešenik sveta 

Bog Sveti Duh 

Sveta Trojica, en sam Bog 
 

Sveta Marija,     prosi za nas! 

Sveta Mati Božja 

Sveta devic Devica 
 

Mati Kristusova 

Mati Cerkve 

Mati milosti božje 

Mati prečista 
 

Mati brezmadežna 

Mati nedolžna 

Mati deviška 
 

Mati ljubezniva 

Mati čudovita 

Mati dobrega sveta 
 

Mati Stvarnikova 

Mati Odrešenikova 

Devica najmodrejša 
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Devica častitljiva,     prosi za nas! 

Devica hvale vredna 

Devica mogočna 
 

Devica milostljiva 

Devica verna 

Podoba pravice 
 

Sedež modrosti 

Začetek našega veselja 

Posoda duhovna 
 

Posoda časti vredna 

Posoda vse svetosti 

Roža skrivnostna 
 

Stolp Davidov 

Stolp slonokosteni 

Hiša zlata 
 

Skrinja zaveze 

Vrata nebeška 

Zgodnja danica 
 

Zdravje bolnikov 

Pribežališče grešnikov 

Tolažnica žalostnih 
 

Pomoč kristjanov 

Kraljica angelov 

Kraljica očakov 
 

Kraljica prerokov 

Kraljica apostolov 

Kraljica mučencev 
 

Kraljica spoznavalcev 

Kraljica devic 

Kraljica vseh svetnikov 
 

Kraljica brez madeža izvirnega greha spočeta 

Kraljica v nebesa vzeta 

Kraljica presvetega rožnega venca 

Kraljica miru 
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Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,   prizanesi nam, o Gospod. 

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,   usliši nas, o Gospod. 

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,   usmili se nas. 

 

V velikonočnem času:  

V Raduj se, Kraljica nebeška, (Vsi) aleluja. 

V Zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, (Vsi) aleluja. 

V Je vstal, kakor je rekel, (Vsi) aleluja. 

V Prosi za nas Boga, (Vsi) aleluja. 

 

V Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja. 

(Vsi)  Ker je Gospod res vstal, aleluja. 

 

Med letom: 

(Vsi)  Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica,  

ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah,  

temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,  

o častitljiva in blagoslovljena Devica,  

naša Gospa, naša srednica, naša besednica!  

S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči,  

svojemu Sinu nas izroči. 

 

V Prosi za nas, sveta božja Porodnica. 

(Vsi)  Da postanemo vredni obljub Kristusovih. 

 

OČE NAŠ            

 

SKLEPNA PROŠNJA  

 

SKLEP  

V Gospod nas blagoslovi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. 

(Vsi) Amen. 

 

MARIJINA PESEM         
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Prva pobožnost: 
»..., KI SI GA DEVICA OD SVETEGA DUHA SPOČELA« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 12, 16, 20, 303 (1. kitica), 329 
SG 15, 17, 18, 19, 219, 777 (1. kitica), 780 (1. kitica), 783 (1. kitica) 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz svetega evangelija po Mateju.        (Mt 1,18-25) 

Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takole: Njegova mati Marija je bila zaročena z 

Jožefom; in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča – bila pa je noseča 

od Svetega Duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je 

sklenil, da jo bo skrivaj odslovil. Ko je to premišljeval, se mu je v sanjah prikazal 

Gospodov angel in rekel: „Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje 

žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, 

kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.“ Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, 

kar je Gospod rekel po preroku: Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali 

ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami. Ko se je Jožef zbudil, je storil, 

kakor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi in je ni poznal, dokler 

ni rodila sina; in imenoval ga je Jezus. 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki si ga Devica od Svetega Duha spočela«. 
Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 

Iz homilij sv. Bernarda, opata 

Za Boga se je spodobilo, da se je rodil iz device. Za devico pa se je spodobilo, da je 

postala mati samo Boga. Stvarnik ljudi se je hotel roditi kot človek iz človeške 

matere. Zato je moral ne le izbrati, ampak ustvariti takšno mater, da bo zanj 

primerna in mu bo ugajala. 

Bog je hotel, naj mu bo mati devica, da bi iz brezmadežne izšel on, ki bo izbrisal 

madeže vseh. Tudi je hotel, naj bo mati, ki bo dala svetu nad vse krotkega in iz srca 

ponižnega, tudi sama polna ponižnosti, saj bo nekoč na sebi pokazal vsem potrebni 
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in odrešilni zgled te kreposti. Devico, ki ji je poprej navdihnil obljubo devištva, je 

naredil za mater, njeno ponižnost pa ji je štel v zasluženje. 

Kako bi jo sicer angel razglasil za polno milosti, če ne bi bila vsa njena lepota in 

dobrota iz milosti? Marija, ki je bila določena, da spočne in rodi najbolj Svetega, je 

prejela dar devištva, da bi bila sveta po telesu, da bi bila sveta tudi po duši, je 

prejela še dar ponižnosti. 

Kraljevska Devica je bila tako okrašena s krepostjo devištva in ponižnosti, da sta v 

njih blestela njena duša in telo. Njeni lepoti so se čudila celo nebesa in samega 

Kralja je prevzela tako, da je poslal k njej svojega poslanca. 

Evangelij pravi: Angel je bil poslan k devici. K devici po telesu, devici po duši, devici 

po obljubi, skratka devici, kot jo opisuje apostol: sveti po telesu in po duhu. Ta 

devica ni bila šele nedavno ali po naključju odkrita, marveč je bila od vekomaj 

izbrana: Najvišji jo je od vekomaj poznal in jo zase pripravljal, angeli so jo varovali, 

očaki so jo napovedovali in preroki obljubljali. 
 
MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 

 
MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 

 
LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 

 
OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Večni Bog, 

hotel si, da je tvoja Beseda, tvoj večni Sin, 

v Devici Mariji prejel resnično človeško naravo. 

Verujemo, da je naš Odrešenik pravi Bog in pravi človek, 

naj bomo tudi deležni njegovega božjega življenja. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 

 
SKLEP 
Glej str. 8. 

 
MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Druga pobožnost: 
»..., KI SI GA DEVICA V OBISKOVANJU ELIZABETE NOSILA« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5  (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 303 (2. kitica) 
SG 163 (1.-3. kitica), 195, 777 (2. kitica), 780 (2. kitica), 783 (2. kitica) 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz svetega evangelija po Luku.         (Lk 1,39-45) 

Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem. 

Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin 

pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna 

Svetega Duha in je na ves glas vzkliknila in rekla: „Blagoslovljena ti med ženami, in 

blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod meni to, da pride k meni mati mojega 

Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem 

telesu od radosti zganilo. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal 

Gospod!“ 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete 
nosila«. Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 

Iz razlage Lukovega evangelija sv. Ambroža, škofa  

Ko je angel naznanil skrivnostne reči in je hotel vero podpreti s primerom, je Devico 

Marijo obvestil, da je zanosila starejša nerodovitna žena. S tem je hotel dokazati, 

kako Bog zmore vse, kar hoče. 

Ko je Marija to slišala, je verjela napovedi in ni posumila v sla, niti podvomila nad 

primerom, ampak se je vedra zaradi tega, kar ji je bilo obljubljeno, pripravljena, da 

služi, vsa vesela hitro odpravila v gore. 

Blagodejnost Marijinega prihoda in Gospodove pričujočnosti se hitro pokaže, kajti v 

trenutku, ko Elizabeta sliši Marijin pozdrav, dete v njenem telesu poskoči in je 

napolnjena s Svetim Duhom. 

Premisli različen pomen posameznih izrazov: Elizabeta je prva slišala glas, a milost 

je prvi Janez občutil; ona je slišala po naravni poti, ta na skrivnosten način; ona je 
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začutila Marijin prihod, on Gospodov prihod, žena je začutila prihod žene, dete 

prihod deteta; ženi govorita o milosti, otroka pa v njima delujeta in uresničujeta 

skrivnost milosti, ki osrečuje obe materi. Prevzeti od duha otrok, pa materi 

oznanjata dvojni čudež. 

Pa tudi vi ste srečni, ker ste to slišali in verovali, kajti vsaka duša, ki veruje, tudi 

spočne in rodi božjo Besedo in spozna njena dejanja. 

Naj bo v vseh Marijina duša, da bomo poveličevali Gospoda, naj bo v vseh Marijin 

duh, da bo nas Bog prevzel. Če je Kristusova telesna mati le ena, pa daje vera 

Kristusa vsem; vsaka duša namreč sprejme božjo Besedo, če je le brez madeža in 

brez hibe in s tenkim posluhom skrbi za naravno življenje. 

Kdor torej zmore takšno dušo, naj poveličuje Gospoda, kakor je poveličevala 

Gospoda Marijina duša in kakor se je njen duh zganil ob Bogu Odrešeniku. Že drugje 

ste brali: Poveličujte z menoj Gospoda; a Boga ne poveličujemo zato, ker bi mogla 

človeška beseda Gospodu kaj dodati, ampak samo zato, ker s tem Boga 

poveličujemo v sebi: Kristus je namreč božja podoba in, če duša stori kaj svetega ali 

pobožnega, poveličuje tisto božjo podobo, po kateri je bila  ustvarjena. S tem, da jo 

poveličuje, pa na neki način postane deležna njene veličine. 
 
MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 

 
MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 

 
LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 

 
OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V O Bog, ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, 

se je dete veselo zganilo v njenem telesu. 

Naj tudi mi pripravimo pot Odrešeniku kakor Janez Krstnik, 

ki ga je napovedal in mu služil. 

Tako bomo združeni s Kristusom, tvojim Sinom, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 

 
SKLEP 
Glej str. 8. 

 
MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Tretja pobožnost: 
»..., KI SI GA DEVICA RODILA« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 64, 303 (3. kitica), 319 
SG 40, 164, 195, 777 (3. kitica), 780 (3. kitica), 783 (3. kitica) 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 
 

Berilo iz svetega evangelija po Luku.          (Lk 2,1-21) 

Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo 

prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, 

vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v 

Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da 

bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji 

dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v 

jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. 

V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. 

Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se 

prestrašili. Angel pa jim je rekel: „Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, 

ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je 

Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, povito in položeno v jasli.“ 

In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in 

govorila: „Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.“ 

Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: „Pojdimo torej v 

Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod.“ Hitro so 

odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o 

besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar 

so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v 

svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in 

videli, tako, kakor jim je bilo rečeno. Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete 

obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet 

v telesu. 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki si ga Devica rodila«. Slava Očetu. 
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BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 

Iz govorov sv. Anzelma, škofa  

O žena, polna milosti, iz tvoje prekipevajoče polnosti poškropljena znova ozeleni 

vsaka stvar! O blagoslovljena Devica, po tvojem blagoslovu je blagoslovljena vsa 

narava; ne samo da njo, stvar, blagoslavlja Stvarnik, ampak tudi stvar blagoslavlja 

Stvarnika. Bog je svojega sina, edinega rojenega iz svojega srca in sebi enakega, 

ljubil kakor sam sebe, a ga je dal Mariji. In iz Marije si je napravil sina, ne drugega, 

ampak prav tistega, da je bil hkrati sin obeh, božji Sin in sin Marijin. Vso naravo je 

Bog ustvaril in Bog je bil rojen iz Marije. Bog je vse ustvaril, Marija pa je Boga rodila. 

Bog, ki je vse naredil, je sam sebe naredil iz Marije. Tako je vse, kar je bil naredil, 

popravil. In tisti, ki je mogel vse iz nič narediti, tega, kar je bilo ranjeno, ni hotel 

brez Marije ozdraviti. Bog je zato oče ustvarjenega, Marija pa je mati obnovljenega. 

Bog je Oče, ki je vse ustvaril, Marija je mati, po kateri je bilo vse prenovljeno. Bog je 

namreč rodil njega, po katerem je bilo vse ustvarjeno. Marija je rodila njega, po 

katerem je bilo vse odrešeno. Bog je rodil tistega, brez katerega sploh ne bi bilo 

ničesar. Marija je rodila tistega, brez katerega nič ne bi bilo dobro. O, res je Gospod 

s teboj. Tebi je dal Gospod, da ti z njim vsa narava dolguje toliko reči. 

 
MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 

 
MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 

 
LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 

 
OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Dobri Bog, 

človeka si čudovito ustvaril in še čudoviteje prenovil. 

Daj nam, da bomo deležni božje narave Kristusa,  

ki je s svojim rojstvom postal naš brat 

in s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 

 
SKLEP 
Glej str. 8. 

 
MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Četrta pobožnost: 
»..., KI SI GA DEVICA V TEMPLJU DAROVALA« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 303 (4. kitica) 
SG 166 (1.-3. kitica), 777 (4. kitica), 780 (4. kitica), 783 (4. kitica) 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz svetega evangelija po Luku.         (Lk 2,22-40) 

Ko so se dopolnili dnevi njenega očiščevanja po Mojzesovi postavi, so starši Jezusa 

prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, kakor je zapisano v Gospodovi 

postavi: Vsak moški prvorojenec naj se imenuje svet Gospodu, in da bi žrtvovali, 

kakor je rečeno v Gospodovi postavi: dve grlici ali dva golobčka. 

Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; bil je pravičen in bogaboječ. 

Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim. In Sveti Duh mu je 

razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega Mesija. V Duhu je 

prišel v tempelj. In ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili vse po običaju 

postave, ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil Boga in rekel: „Gospodar, zdaj 

odpuščaš svojega služabnika po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle tvojo 

rešitev, ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev: luč v razodetje poganom in 

slavo Izraela, tvojega ljudstva.“ Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je 

govorilo o njem. Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: „Glej, ta je 

postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje, 

in tvojo lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.“ 

Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuelova hči iz Aserjevega rodu. Bila je že zelo v 

letih. Po svojem devištvu je sedem let preživela z možem, nato pa je kot vdova 

dočakala štiriinosemdeset let. Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s posti in 

molitvami služila Bogu. Prav tisto uro je stopila tja in zahvaljujoč se slavila Boga ter 

o njem pripovedovala vsem, ki so pričakovali odkupitev Jeruzalema. Ko so izpolnili 

vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. Otrok pa je 

rastel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim. 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki si ga Devica v templju darovala«. Slava 
Očetu. 
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BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 

Iz govorov sv. Sofronija, škofa  

Božja mati in vedno Devica je v svojem naročju prinesla v tempelj Jezusa, luč sveta, 

in ga približala tistim, ki so sedeli v senci teme. Prava luč, ki razsvetljuje vsakega 

človeka, ki pride na svet, je prišla. Bratje in sestre, vsi se dajmo od nje razsvetliti, 

vse naj nas razžari! Nihče naj se ne izmakne njenemu sijaju, nihče naj se ne umakne 

in tava v temi. Stopimo naprej po svetli poti v žaru in siju vedno bliže k njemu, ki je 

večna luč. S starčkom Simeonom sprejmimo to večno izžarevajočo luč. Z vsem 

srcem zapojmo hvalnico Bogu Očetu, od katerega je ta luč, da nas je rešil teme in 

nas vse razsvetlil. Tudi mi bomo doživeli zveličanje, ki ga je pripravil vsem ljudstvom 

in ga bo razodel v slavi tudi nam, novemu izvoljenemu ljudstvu. Starček Simeon je 

bil s tem, ko je videl Zveličarja, rešen spon tega življenja, mi pa smo bili z njegovim 

prihodom rešeni starodavnega mračnega stanja. Tudi mi, ki smo z vero sprejeli 

Kristusa iz Betlehema, smo postali iz poganskega ljudstva božje ljudstvo. Bog Oče ga 

nam je namreč poslal, da nas bo odrešil. Odprimo oči in spoznajmo Boga, ki se je 

učlovečil. Kdor ga spozna in prizna, da je med nami, kdor ga objame z vso svojo 

notranjostjo, postane novi Izrael. 

 
MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 

 
MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 

 
LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 

 
OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Večni Bog, tvoj edinorojeni Sin je bil darovan v templju kot človeški otrok. 

Prosimo tvoje veličastvo, očisti naša srca, 

da se bomo tudi mi lahko tebi darovali. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 

 
SKLEP 
Glej str. 8. 

 
MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Peta pobožnost: 
»..., KI SI GA DEVICA V TEMPLJU NAŠLA« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 303 (5. kitica) 
777 (5. kitica), 780 (5. kitica), 783 (5. kitica) 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz svetega evangelija po Luku.        (Lk 2,41-52) 

Jezusovi starši so vsako leto ob prazniku pashe hodili v Jeruzalem. Ko je bil star 

dvanajst let, so šli na pot v praznični navadi. In ko so se po končanih prazničnih 

dneh vračali, je deček Jezus ostal v Jeruzalemu, ne da bi njegovi starši to opazili. 

Mislili so, da je pri popotni druščini in so prehodili pot enega dne. Nato so ga začeli 

iskati med sorodniki in znanci. Ker ga niso našli, so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali. 

Po treh dneh so ga našli v templju. Tam je sedel med učitelji, jih poslušal in 

vpraševal. In vsi, ki so ga slišali, so bili iz sebe nad njegovo razumnostjo in njegovimi 

odgovori. Ko sta ga zagledala, sta bila presenečena in njegova mati mu je rekla: 

„Otrok, zakaj si nama to storil? Tvoj oče in jaz sva te s tesnobo iskala.“ Dejal jima je: 

„Kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega 

Očeta?“ Vendar nista razumela besede, ki jima jih je rekel. Nato se je vrnil z njima in 

prišel v Nazaret ter jima je bil pokoren. In njegova mati je vse, kar se je zgodilo, 

shranila v svojem srcu. Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in 

pri ljudeh. 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki si ga Devica v templju našla«. Slava 
Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 

Iz govorov sv. Lovrenca Iustinianija, škofa  

Marija je v srcu primerjala vse spoznanje, ki si ga je pridobila z branjem, 

poslušanjem in opazovanjem. Kako je pri tem rasla v veri in napredovala v 

zasluženju, kako je bila ožarjena z modrostjo in kako je gorela v ognju ljubezni! Ob 

novem razodetju božje ljubezni, ki ga je bila deležna, je prekipevala od veselja, ko je 

na čudežen način spočela od Svetega Duha. Kar dvigalo jo je k Bogu, a vendar je 
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ostala vsa ponižna. Božja milost namreč deluje tako, da se duša vzpenja iz nižav v 

višave in iz sijaja v sijaj. 

Zares srečna duša blažene Device! Ker se je v njej naselil Sveti Duh in jo je poučeval, 

je bila v vseh stvareh poslušna zapovedim Besede. Ni se dala voditi lastnim čustvom 

in osebni samovolji, ampak je vse tisto, kar ji je Modrost v notranjost narekovala, 

na zunaj zvesto izvrševala. Res je bilo primerno za božjo Modrost, ki si je za 

bivališče gradila Cerkev, da po Mariji, ki je bila vsa sveta, poskrbi za zvestobo 

postavi, za obiščevanje duše, za vzor ponižnosti in za duhovno daritev. 

Posnemaj jo, zvesta duša! Vstopi v svetišče svojega srca, da se boš duhovno očistila 

in iztrgala iz bolezni greha. Tu, v srcu, Bog bolj gleda na našo ljubezen, s katero 

opravljamo delo, kakor pa na naše delo samo. Imamo tudi možnost, da se v 

hrepenenju po gledanju Boga vržemo v božje naročje in mislimo samo nanj; lahko 

pa tudi iščemo svoje ravnotežje tako, da napredujemo v krepostih ali pa opravljamo 

dela v korist bližnjemu. Pri vsem tem pa naj bo naša gonilna sila samo Kristusova 

ljubezen. Glejte, to je duhovna daritev tistega očiščenja, ki je Bogu po volji. To pa se 

ne dogaja v svetišču, ki je narejeno z rokami, ampak v svetišču našega srca, v 

katerega je z veseljem vstopil Kristus Gospod. 

 
MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 

 
MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 

 
LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 

 
OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Dobri Bog, tvoj Sin Jezus Kristus je vir vsej modrosti. 

Daj nam po vzoru njegove matere, Device Marije, 

v našem srcu shraniti in premišljevati skrivnosti odrešenja, 

da te bomo vedno poveličevali. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 

 
MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Šesta pobožnost: 
»..., KI JE ZA NAS KRVAVI POT POTIL« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 108 (1. kitica), 110 (1.-4. kitica), 112, 121 (1. kitica), 305 (1. kitica) 
SG 72 (1.-4. kitica), 81, 83/84 (1.-2. kitica), 778 (1. kitica), 781 (1. kitica), 784 (1. kitica) 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz svetega evangelija po Luku.      (Lk 22,39-46) 

Jezus je šel ven in se kakor po navadi napotil proti Oljski gori. Tudi učenci so šli z 

njim. Ko je prišel na tisti kraj, jim je rekel: „Molite, da ne pridete v skušnjavo!“, sam 

pa se je oddaljil od njih približno za lučaj kamna. Padel je na kolena in molil: „Oče, 

če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja naj se 

zgodi.“ Prikazal se mu je angel iz nebes in ga krepčal. Ko ga je obšel smrtni boj, je še 

bolj goreče molil. Njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo. Ko je 

vstal od molitve, je šel k učencem in ugotovil, da so od žalosti zaspali. Rekel jim je: 

„Kaj spite? Vstanite in molite, da ne pridete v skušnjavo.“ 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki je za nas krvavi pot potil«. Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 
Iz razlage psalmov sv. Avguština, škofa (Ps 140) 

Kličem te, Gospod, hitro mi pomagaj. 

Ne pravim tega jaz, to govori ves Kristus v pomenu skrivnostnega telesa. Je pa to 

govoril tudi kot človeška oseba. Ko je živel na zemlji, je Kristus molil kot človeška 

oseba, molil je k Očetu kot oseba s telesom in to tako, da je celo potil krvavi pot. 

Takole beremo v evangeliju: Molil je še bolj goreče in njegov pot je postal kakor 

kaplje krvi. Kaj pomeni ta kri iz njegovega telesa drugega kot trpljenje mučencev 

celotne Cerkve? 

Moja molitev naj se dviga kakor kadilo in moje roke kot ob večerni daritvi. 

Sleherni kristjan ve, da to običajno razumemo o naši Glavi sami. Ko se je dan nagnil, 

je Gospod prostovoljno daroval svoje življenje na križu, da ga znova prejme. Tudi v 

tem primeru smo bili simbolično v njem navzoči. Kateri del njega je visel na lesu, če 

ne tisti, ki ga je sprejel od nas? Kako bi se sicer moglo zgoditi, da bi Oče zapustil 
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edinega Sina, če je z njim vred en sam Bog? Tako pa je na križ pribil našo slabost, da 

bi bil, kot pravi apostol, naš stari človek z njim križan in je zaklical s človeškim 

glasom: Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil? 

To torej je večerna daritev: Gospodovo trpljenje, njegov križ, daritev v naše 

zveličanje, Bogu prijetna žrtev. Ta večerna žrtev je v njegovem vstajenju postala 

jutranja daritev. Molitev iz vernega srca pa se dviga kot kadilo iznad oltarja. Vonj 

nobenega kadila ni prijetnejši od Gospodovega vonja: in tak vonj imajo vsi, ki 

verujejo. 

 
MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 

 
MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 

 
LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 

 
OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Dobri Bog,  

tvoj Sin Jezus Kristus se je v smrtnem boju zaupal tebi in prejel novo moč. 

Pomagaj nam, da bomo v stiski vztrajno upali na tvoje usmiljenje  

in te tako poveličevali. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 

 
MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Sedma pobožnost: 
»..., KI JE ZA NAS BIČAN BIL« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 108 (2. kitica), 121 (2. kitica), 305 (2. kitica) 
778 (2. kitica), 781 (2. kitica), 784 (2. kitica) 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz svetega evangelija po Marku.       (Mr 15,6-15) 

Ob prazniku jim je Pilat navadno izpustil enega jetnika, za katerega so prosili. S 

tistimi, ki so ob uporu zagrešili umor, je bil zaprt tudi nekdo, ki mu je bilo ime 

Baraba. Množica je tedaj prišla gor in začela prositi za tisto, kar jim je po navadi 

storil. Pilat jim je odgovoril: „Hočete, da vam izpustim judovskega kralja?“ Vedel je 

namreč, da so ga veliki duhovniki izdali iz zavisti. Veliki duhovniki pa so nahujskali 

množico, naj jim rajši izpusti Baraba. Pilat jim je znova odgovoril: „Kaj torej hočete, 

da storim z njim, ki ga imenujete judovski kralj?“ In oni so spet zavpili: „Križaj ga!“ 

Pilat jim je rekel: „Kaj je vendar hudega storil?“ Oni pa so še bolj zavpili: „Križaj ga!“ 

Pilat je hotel množici ustreči in jim je izpustil Baraba, Jezusa pa dal bičati in ga 

izročil, da bi bil križan. 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki je za nas bičan bil«. Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 
Iz Ogledala ljubezni blaženega Aelreda, opata 

K ljubezni do sovražnikov, v čemer je popolnost bratske ljubezni, nas bolj kot kaj 

drugega nagiba hvaležno premišljevanje čudovite potrpežljivosti, s katero je 

najlepši med človeškimi sinovi prepustil lepoto svojega obličja hudodelcem, da so 

ga opljuvali. Pustil je, da so mu hudobneži zavezali oči, ki so s pogledom 

obvladovale vse stvari. Pustil je, da so ga bičali in mu s trnjem kronali glavo, pred 

katero trepetajo gospostva in oblasti. Dovolil je, da so ga zaničevali in zasramovali. 

Potem je potrpežljivo, krotko, ubogljivo in mirno prenesel križ, žeblje, sulico, žolč in 

kis. Tako so ga peljali kakor jagnje v zakol; kakor ovca, ki jo strižejo, je umolknil in ni 

odprl svojih ust. 
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Oče, odpusti jim! Kdo ne bi ob tem čudovitem glasu, polnem milobe, ljubezni in 

notranjega miru takoj z vsem srcem ne objel svojih sovražnikov? Oče, pravi, odpusti 

jim! Ali more biti kakšna molitev še bolj polna ljubezni? 

Vendar je dodal še nekaj. Premalo mu je bila prošnja. Hotel jih je tudi opravičiti. 

Oče, je rekel, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. So sicer ubogi grešniki, a ubogi 

nevedeži. Zato: Oče, odpusti jim! Križajo ga, a ne vedo, koga križajo. Če bi vedeli, bi 

Gospoda veličastva nikoli ne križali. Zato: Oče, odpusti jim! Imajo ga za prestopnika 

postave, da se dela Boga, da zavaja ljudstvo. Skril sem pred njimi svoje obličje, zato 

moje slave niso spoznali. Zato: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. 

Da ta božji ogenj ne bi ugasnil sredi krivic, ki jih doživljaš, z očmi srca nenehno glej 

na tiho potrpežljivost našega ljubega Gospoda in odrešenika. 

 
MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 

 
MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 

 
LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 

 
OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V O Bog,  

dopustil si, da so tvojega edinorojenega Sina kravavo bičali. 

Daj, da bi v udarcih našega življenja dozorevali  

in tako dosegli večno srečo. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 

 
MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Osma pobožnost: 
»..., KI JE ZA NAS S TRNJEM KRONAN BIL« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 108 (3. kitica), 114, 115, 121 (3. kitica), 135 (1.-4. kitica), 305 (3. kitica) 
SG 65 (1.-4. kitica), 80, 82, 778 (3. kitica), 781 (3. kitica), 784 (3. kitica) 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz svetega evangelija po Mateju.                (Mt 27,27-31) 

Upraviteljevi vojaki so vzeli Jezusa s seboj v sodno hišo in zbrali okrog njega vso 

četo. Slekli so ga in ga ogrnili s škrlatnim plaščem. Iz trnja so spletli krono in mu jo 

dali na glavo in trst v njegovo desnico. Poklekovali so pred njim, ga zasmehovali in 

govorili: „Pozdravljen, judovski kralj!“ In pljuvali so vanj, mu vzeli trst in ga z njim 

tepli po glavi. Potem ko so ga zasmehovali, so mu slekli plašč, ga oblekli v njegova 

oblačila in odvedli, da bi ga križali. 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki je za nas s trnjem kronan bil«. Slava 
Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 

Iz govorov sv. Avguština, škofa 

Na svatbo je vabil oni ženin, ki „je bil lepše postave kot vsi drugi človeški otroci“. In 

ta ženin je postal ostuden zavoljo svoje ostudne neveste, da bi jo napravil lepo. 

Kako je lepi postal ostuden? Moram to dokazati, če ne, bi bil obrekovalec. O njegovi 

lepoti priča prerok, ko pravi: „Najlepši si med človeškimi sinovi“. O njegovem 

izmaličenju mi priča drug prerok, češ: „Videli smo ga in ni imel ne podobe ne lepote, 

da bi ga želeli gledati, ne zunanjosti, da bi nam ugajal.“ Oba govorita o Kristusu, oba 

pravita to o vogelnem kamnu. Na vogalu se stikajo zidovi; ako se ne ujemajo, ne bo 

hiše, ampak razvalina. Tu je zagledal „najlepšega med človeškimi sinovi“. Kje pa 

zagledaš tistega, ki ni imel „ne podobe ne lepote?“ „Izničil se je, podobo hlapca vzel 

nase, postal podoben ljudem in po zunanjosti kakor človek.“ O njegovem 

izmaličenju pravi dalje: „Ponižal se je in bil pokoren do smrti, smrti na križu.“ Tu se 

mi je razodelo. Tako se ujemata. Kaj je lepše od Boga? Kaj je bolj izmaličeno kot 
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Križani? In ta ženin, ki je bil „najlepši med človeškimi sinovi“, je postal grd, da bi 

svoji nevesti dal lepoto, o kateri je rečeno: „Prelepa med ženami.“ 

 
MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 

 
MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 

 
LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 

 
OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Sveti Oče,  

dopustil si, da so tvojega edinorojenega Sina kot kralja sramotili s trnovo krono. 

Daj nam moči, da bomo po njegovem zgledu prenašali trpljenje na zemlji 

in tako prejeli krono večnega življenja. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 

 
MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Deveta pobožnost: 
»..., KI JE ZA NAS TEŽKI KRIŽ NESEL« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 108 (4. kitica), 110 (1. in 5.-7. kitica), 121 (4. kitica), 305 (4. kitica) 
SG 72 (1. in 5.-7. kitica), 778 (4. kitica), 781 (4. kitica), 784 (4. kitica) 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz svetega evangelija po Luku.      (Lk 23,26-31) 

Ko so Jezusa odvedli, so prijeli Simona iz Cirene, ki je prihajal s polja, in mu naložili 

križ, da ga je nesel za Jezusom. Za njim je šla velika množica ljudstva, tudi žene, ki so 

se tolkle po prsih in jokale zaradi njega. Jezus pa se je obrnil k njim in rekel: „Hčere 

jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, temveč jokajte nad seboj in nad svojimi otroki! 

Glejte, prišli bodo namreč dnevi, ob katerih porečejo: „Blagor nerodovitnim in 

telesom, ki niso rodila, in prsim, ki niso dojile!“ Takrat bodo začeli govoriti goram: 

„Padite na nas!“ in gričem: „Pokrijte nas!“ Kajti če z zelenim lesom delajo tako, kaj 

se bo zgodilo s suhim?“ 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki je za nas težki križ nesel«. Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 
Iz govora sv. Janeza Zlatoustega, škofa  

Ali si videl čudovito zmago? Si videl križa sijajna dela? Kaj naj ti povem še bolj 

pomembnega? Pouči se, na kakšen način je prišlo do zmage, in še bolj boš strmel! S 

čimer je hudič zmagal, s tem ga je Kristus premagal: prijel je za njegovo orožje in ga 

z njim obvladal. In kako, čuj! 

Devica, les in smrt so bila znamenja našega poraza. Eva je bila devica, ker moža še ni 

spoznala: les je bilo drevo in smrt je bila kazen za Adamov greh. In zdaj, glej, spet 

Devica, les in smrt; simboli poraza se spremene v simbole zmage. Namesto Eve, 

Marija; namesto drevesa spoznanja dobrega in slabega, drevo križa; namesto 

Adamove smrti, Kristusova smrt. Ali vidiš zlega duha: prav s tem, s čimer je zmagal, 

je bil premagan! Hudič si je z drevesom podvrgel Adama, a Kristus je s križem pobil 

hudiča. In podaljšal je les v podzemlje predpekla, da bi one, ki so se po njem spustili 

dol, znova dvignil gor. Zasužnjeni in nagi Adam se je skril pod drevesom, na lesu je 
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zmagovalec, brez obleke, dvignjen v višino, vsem očividen. Adamova smrt je po njej 

rojene obsodila, Kristusova smrt pa je tudi prej umrle obudila. Kdo bo naštel 

Gospodova mogočna dela? Po Kristusovi smrti smo postali nesmrtni. To so križa 

slavna dela. 

Si se seznanil z zmago? Si proučil, kako je bila izbojevana ta zmaga? Spoznavaj, kako 

se je izvršilo to dejanje brez našega truda! Nismo orosili orožja s krvjo, nismo stali v 

bojni vrsti, nismo bili ranjeni, nismo izkusili bojnega meteža, in vendar smo slavili 

zmago. Gospod se je boril in venec je naš. Zaradi tega, ker je zmaga tudi naša 

zmaga, zaukajmo danes vsi kakor vojaki, z zmagoslavno pesmijo slavimo Gospoda: 

Použita je smrt v zmagi. Smrt, kje je tvoja zmaga? Podzemlje, kje je tvoje želo? 

Vse to nam je pridobil križ. Križ je spomenik zmage nad demoni, meč proti grehu, 

meč, s katerim je Kristus prebodel kačo. Križ je Očetova volja, slava Edinorojenega, 

radost Duha, kras angelov, varstvo Cerkve, Pavlova hvala, obzidje svetih, luč vse 

zemlje. 

 
MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 

 
MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 

 
LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 

 
OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V O Bog, 

tvoj Sin Jezus Kristus je sprejel za odrešenje sveta svoj križ. 

Daj nam moči, da bomo kot njegovi učenci, nesoč naš križ, 

hodili za Njim, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 

 
MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Deseta pobožnost: 
»..., KI JE ZA NAS KRIŽAN BIL« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 108 (5. kitica), 109, 113, 121 (5. kitica), 120, 122, 305 (5. kitica) 
SG 66, 69, 73, 74, 78, 778 (5. kitica), 781 (5. kitica), 784 (5. kitica) 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz svetega evangelija po Janezu.      (Jn 19,16-30) 

Tedaj jim je Pilat Jezusa izročil, da bi bil križan. Vzeli so torej Jezusa. Nesel si je križ 

in šel ven proti kraju, imenovanemu Kraj lobanje, po hebrejsko Golgota. Tam so ga 

križali in z njim vred dva druga, na vsaki strani enega, v sredi pa Jezusa. Pilat je 

napravil tudi napis in ga postavil na križ. Napisano pa je bilo: „Jezus Nazarečan, 

judovski kralj.“ Ta napis je bralo veliko Judov, ker je bil kraj, kjer so križali Jezusa, 

blizu mesta, in je bilo napisano po hebrejsko, po latinsko in po grško. Judovski veliki 

duhovniki so tedaj govorili Pilatu. „Ne piši: „Judovski kralj,“ ampak da je on rekel: 

„Judovski kralj sem.“ Pilat je odvrnil: „Kar sem napisal, sem napisal.“ 

Ko so vojaki križali Jezusa, so mu vzeli oblačila - razdelili so jih na štiri dele, za 

vsakega vojaka po en del - in suknjo. Suknja pa je bila brez šiva, od vrha scela 

stkana. Med seboj so se dogovorili: „Nikar je ne parajmo, ampak žrebajmo zanjo, 

čigava bo,“ da se je tako izpolnilo Pismo, ki pravi: Razdelili so si moja oblačila in za 

mojo skunjo so žrebali. 

In vojaki so to storili. Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra 

njegove matere, Marija Klopajeva in Marija Magdalena. Ko je Jezus videl svojo 

mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi: „Žena, glej, tvoj 

sin!“ Potem je rekel učencu: „Glej, tvoja mati!“ In od tiste ure jo je učenec vzel k 

sebi. 

Nato je Jezus, ker je vedel, da je že vse izpolnjeno, in da bi se izpolnilo Pismo, rekel: 

„Žejen sem.“ Tam je stala posoda, polna kisa. V kis namočeno gobo so nataknili na 

hizop in mu jo podali k ustnicam. Ko je Jezus vzel kisa, je rekel: „Izpolnjeno je.“ In 

nagnil je glavo in izročil duha. 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 

Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki je za nas križan bil«. Slava Očetu. 
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BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 

Iz govorov sv. Bernarda, opata  

Bridko muko Device sporoča tako Simeonova prerokba kakor zgodovina 

Gospodovega trpljenja sama. Ta je postavljen, pravi sveti starček o detetu Jezusu, v 

znamenje, kateremu se bo nasprotovalo, in tvojo dušo, je pa dejal Mariji, bo meč 

presunil. Saj bi telesa tvojega Sina, o sveta Mati, ne bil prebodel, če bi ne presunil 

tvoje duše. Ko je namreč tvoj sin Jezus dušo že izdihnil, kruta sulica, ki je odprla 

njegovo stran, njegove duše nikakor ni dosegla, tvojo dušo pa je presunila. Njegove 

duše namreč ni bilo več tam, tvoja duša se pa od tam nikakor ni mogla odtrgati. 

Tvojo dušo je torej presunila silna bolečina, da te po pravici častimo za kraljico 

mučencev; zakaj tvoje srčno sočutje je daleč presegalo telesno trpljenje. Marija, 

mar ni bila hujša kakor meč tista beseda tvojega Sina, ki ti je dušo zares presunila in 

segla prav do ločitve duše in življenja, beseda: Žena, glej tvoj sin - O kakšna zamena! 

Janez ti je izročen namesto Jezusa, hlapec namesto Gospoda, učenec namesto 

Učenika, Zebedejev sin namesto božjega Sina, zgolj človek namesto pravega Boga. 

Kako naj bi tvoje prerahločutne duše ta govorica ne presunila, ko nam samo spomin 

na to trga naša kamnita, železna srca. Ne čudite se, bratje in sestre, če pravimo, da 

je Marija bila mučenica v duši. Čudi naj se, kdor se ne spominja, da je slišal, kako je 

Pavel med najhujšimi pregrehami poganov omenjal brezsrčnost. Daleč je bila ta od 

Marijinega srca, daleč naj bo od njenih služabnikov. 
 

MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 
 

MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 
 

LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 
 

OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Sveti Bog, po tvoji volji je tvoj Sin umrl na križu, da je odrešil človeški rod. 

Pomnoži nam vero, da bomo v nespameti križa spoznali tvojo moč in modrost, 

v nebesih pa se veselili sadov smrti in vstajenja Kristusa, tvojega Sina, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 
 

MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Enajsta pobožnost: 
»..., KI JE OD MRTVIH VSTAL« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 175, 176, 178, 180, 306 (1. kitica) 
SG 121, 122, 127, 130, 779 (1. kitica), 782 (1. kitica), 785 (1. kitica) 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz svetega evangelija po Luku.        (Lk 24,1-12) 

Prvi dan tedna so šle žene navsezgodaj h grobu. S seboj so nesle dišave, ki so jih 

pripravile. Kamen so našle odvaljen od groba in stopile so noter, a telesa Gospoda 

Jezusa niso našle. Ko so bile zaradi tega zbegane, sta nenadoma stopila k njim dva 

moža v sijočih oblačilih. Prestrašile so se in povesile obraz k tlom. Ona dva pa sta 

jim rekla: „Kaj iščete živega med mrtvimi? Ni ga tukaj, temveč je bil obujen. 

Spomnite se, kako vam je govoril, ko je bil še v Galileji: „Sin človekov mora biti 

izročen v roke grešnih ljudi, biti mora križan in tretji dan vstati.“ Tedaj so se 

spomnile njegovih besed. Vrnile so se od groba in vse to sporočile enajsterim in 

vsem drugim. Bile pa so: Marija Magdalena, Ivana, Marija Jakobova in z njimi še 

druge žene, ki so to pripovedovale apostolom. Toda tem so se te besede zdele 

blebetanje in jim niso verjeli. Peter pa je vstal in stekel h grobu. Sklonil se je in 

zagledal samo povoje. Nato je odšel domov in se čudil temu, kar se je zgodilo. 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki je od mrtvih vstal«. Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 
Iz velikonočne homilije Melitona iz Sarde, škofa  

Preroki so napovedali precej stvari o velikonočni skrivnosti, ki je Kristus; njemu 

slava vekomaj. Amen. 

Kristus je iz nebes prišel na zemljo zaradi trpečega človeka. Človeško naravo si je 

nadel v telesu Device in se rodil kot človek. Nase je vzel trpljenje trpečega človeka 

in sicer s telesom, ki je bilo podvrženo trpljivosti, in je uničil trpljenje telesa. Z 

duhom, ki ni mogel umreti, je uničil morilsko smrt. 

Bil je odveden kakor jagnje in zaklan kakor ovca. Osvobodil nas je iz območja 

malikovalskega oboževanja sveta, kakor bi nas izpeljal iz egiptovske dežele; rešil nas 
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je verig suženjstva hudega duha kakor iz faraonove roke. Naše duše je zaznamoval s 

pečatom svojega Duha in ude našega telesa z lastno krvjo.  

Osramotil je smrt in spravil hudega duha v jezo, podobno kakor je storil Mojzes s 

faraonom. Udaril je brezpravnost prav kot se je zgodilo po Mojzesu v Egiptu. 

On je tisti, ki nas je izpeljal iz suženjstva v svobodo, iz teme v luč, iz smrti v življenje, 

iz strahovlade v večno kraljestvo in nas naredil za novo duhovništvo in izbrano 

ljudstvo za vedno. On je velika noč našega odrešenja. 

Veliko je trpel v mnogih; bili so namreč njegova podoba: bil je umorjen v Abelu, 

zvezan v Izaku, v Jakobu na tujem, v Jožefu prodan, v Mojzesu izpostavljen, v 

Davidu preganjan, v prerokih zasramovan. 

On je tisti, ki se je učlovečil v Devici, bil razpet na križu, pokopan v zemljo, vstal od 

mrtvih in bil povzdignjen v višave nebes. 

On je jagnje, ki ni odprlo svojih ust pred morilci; bil je rojen iz Marije, lepe jagnjice, 

iztrgan iz črede in odgnan v zakol, proti večeru umorjen in ponoči pokopan. Na križu 

mu niso kosti strli, v zemlji ni razpadel, vstal je od mrtvih in človeka, ležečega 

globoko v grobu, dvignil v življenje. 
 

MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 
 

MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 
 

LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 
 

OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Vsemogočni Bog,  

pomagaj nam, da bomo povsod izpričevali moč vstalega Kristusa. 

Njegovo vstajenje je poroštvo našega vstajenja, 

naj ga v vsej slavi dosežemo. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 
 

MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Dvanajsta pobožnost: 
»..., KI JE V NEBESA ŠEL« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 186, 306 (2. kitica) 
SG 136, 779 (2. kitica), 782 (2. kitica), 785 (2. kitica) 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz Apostolskih del.         (Apd 1,6-14) 

Ko so bili zbrani, so ga vprašali: „Gospod, ali boš v tem času obnovil izraelsko 

kraljestvo?“ Rekel jim je: „Ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je Oče 

določil v svoji oblasti. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in 

boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej 

sveta.“ Po teh besedah se je vzdignil pred njihovimi očmi in oblak ga je zastrl 

njihovim pogledom. Ko so po njegovem odhodu strmeli v nebo, glej, sta stala pri 

njih dva moža v belih oblačilih, in sta rekla: „Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v 

nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti 

v nebo.“ 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki je v nebesa šel«. Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 
Iz govorov sv. Avguština, škofa  

Naš Gospod Jezus Kristus je šel v nebesa; naj se dvigne z njim v nebesa tudi naše 

srce. 

Poslušajmo apostola, ki pravi: Če ste vstali s Kristusom, iščite, kar je zgoraj, kjer je 

Kristus na desnici božji; iščite to, kar je zgoraj, ne tega, kar je na zemlji. Kakor se je 

on dvignil, ne da bi odšel od nas, tako smo tudi mi z njim že tam, čeravno se še ni 

uresničilo v našem telesu, kar nam je obljubljeno. Kristus je že povišan nad nebesa; 

vseeno pa na zemlji trpi, ob vsem kar čutimo težkega mi kot njegovi udje. O tem je 

pričeval, ko se je oglasil z višave: Savel, Savel, zakaj me preganjaš? Rekel je tudi: 

Lačen sem bil, pa ste mi dali jesti. 

Zakaj na zemlji ne trpimo tudi mi tako, da bi pri tem po veri, upanju, ljubezni, ki nas 

z njim povezuje, že počivali z njim v nebesih? Ko je on gori, je obenem tudi z nami; 
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mi pa, v tem ko smo tukaj, smo tudi že z njim. Pri njem je to v moči njegovega 

božanstva, njegove moči in njegove ljubezni; mi pa, čeprav tega nismo zmožni po 

božanstvu kakor on, moremo to v ljubezni, in sicer v njem. 

On ni zapustil nebes, ko se je od tam ponižal k nam; tudi ni odšel od nas, ko je zopet 

odšel v nebesa. Ker je bil namreč tam in hkrati tukaj, zato sam takole izpoveduje: 

Nihče ni šel v nebesa kakor tisti, ki je prišel iz nebes, Sin človekov, ki je v nebesih. 

Iz nebes je prišel, ker je usmiljen; in samo on se je dvignil v nebo, vendar tudi mi, ko 

smo v njem, po milosti. Zaradi tega je edini Kristus prišel z nebes in tudi Kristus 

edini šel v nebo; ne kot da bi se dostojanstvo glave zatemnilo v telesu, temveč ker 

edinost telesa ne dopusti ločitve od glave. 
 

MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 
 

MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 
 

LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 
 

OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Vsemogočni Bog,  

zmagoslavni vnebohod tvojega Sina tudi nam zagotavlja poveličanje. 

Prosimo te, podari nam trdno upanje, 

da smo tudi mi poklicani k tisti slavi, 

v katero je šel pred nami Jezus Kristus, tvoj Sin, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 
 

MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Trinajsta pobožnost: 
»..., KI JE SVETEGA DUHA POSLAL« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 226, 306 (3. kitica) 
SG 140, 779 (3. kitica), 782 (3. kitica), 785 (3. kitica) 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz Apostolskih del.         (Apd 2,1-11) 

Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z 

neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. 

Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je 

obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih 

jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. 

V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom. 

Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je 

vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in govorili: „Glejte, ali niso 

vsi ti, ki govorijo, Galilejci? Kako, da jih slišimo vsak v svojem materinem jeziku? 

Parti, Medijci in Elamci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, v 

Pontu in Aziji, v Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in v libijskih krajih blizu Cirene, in mi iz 

Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, Judje in spreobrnjenci, Krečani in Arabci - vsi jih 

slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela!“ 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki je Svetega Duha poslal«. Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 
Iz razprave sv. Ireneja, škofa 

Ko je dal naš Gospod svojim učencem oblast, da prerodijo ljudi v Bogu, jim je dejal: 

Pojdite in učite vse narode, krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Že 

po prerokih je obljubil tega Svetega Duha, da ga v poslednjih dneh izlije nad 

služabnike in služabnice, da bi vsi prerokovali. Zato je Sveti Duh napolnil najprej 

božjega Sina, ko je postal Sin človekov. Hotel je, da bi se z njim privadil bivanja v 

človeškem rodu, da bi se odpočil med ljudmi; da bi bival v božji stvari in v njej 

uresničeval Očetov načrt. Prenovil je zastarelost stvarstva s Kristusovo novostjo. 
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To je po Luku isti Sveti Duh, ki je po Gospodovem vnebohodu o binkoštih prišel na 

njegove učence. Dana mu je oblast nad vsemi ljudstvi, da jim omogoči vstop v 

življenje in jim odpre novo zavezo. Zato so v sozvočju vseh jezikov apostoli 

prepevali himno Bogu. Sveti Duh je združil v enotnost rodove, oddaljene drug od 

drugega, in je privedel k Očetu prvence vseh narodov. 

Tega Svetega Duha nam je Gospod obljubil, da nas bo delal všečne Bogu. Kajti kakor 

suha moka brez vode ne more postati sama po sebi testo ali kruh, tako tudi mi ne bi 

mogli postati eno v Jezusu Kristusu brez „vode“, ki prihaja z neba. In kakor suha  

zemlja, če ne dobiva vode, ni rodovitna, tako tudi mi, ki smo bili suh les, ne bi bili 

nikoli rodili sadov življenja brez dežja, ki nam je bil sam po sebi dan od zgoraj. Naša 

telesa so prejela enotnost po umitju v krstni vodi, ki jih očisti za neminljivost, naše 

duše pa po Svetem Duhu. 

Duh božji je prišel na Gospoda, Duh modrosti in razumnosti, Duh sveta in moči, Duh 

vednosti in pobožnosti ter Duh strahu božjega. Prav tega je Gospod izročil Cerkvi, ko 

je poslal Tolažnika z neba vsej zemlji. 
 

MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 
 

MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 
 

LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 
 

OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Sveti Bog, po Svetem Duhu posvečuješ svojo Cerkev, 

razširjeno med vse narode in ljudstva. 

Pošlji Svetega Duha po vsem svetu 

in nadaljuj v srcih vernih delo tiste ljubezni, 

ki si jo obilno delil na začetku oznanjevanja tvoje blagovesti. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 
 

MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Štirinajsta pobožnost: 
»..., KI JE TEBE, DEVICA, V NEBESA VZEL« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 306 (4. kitica), 313 
SG 165 (1.-2. kitica), 198, 779 (4. kitica), 782 (4. kitica), 785 (4. kitica) 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz Drugega pisma apostola Pavla Korinčanom.               (2 Kor 4,16-5,7) 

Bratje in sestre! Čeprav naš zunanji človek razpada, se naš notranji iz dneva v dan 

obnavlja. Naša trenutna lahka stiska nam namreč pripravlja čez vso mero težko, 

večno bogastvo slave, ker se ne oziramo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne 

vidi. Kar se namreč vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, je večno. 

Vemo namreč tole: če razpade naša zemeljska hiša, ki je le šotor, imamo v nebesih 

zgradbo od Boga, hišo, ki je niso naredile roke in je večna. Zato tudi v tem svojem 

stanju vzdihujemo in si želimo kar povrh obleči svoje bivališče, ki je iz nebes, seveda 

le, če se izkažemo, da nismo goli, ko se slečemo. Dokler namreč živimo v tem 

šotoru, vzdihujemo in teži nas, ker se ne bi radi slekli, ampak bi se radi oblekli kar 

povrh, tako da bi življenje použilo to, kar je umrljivo. Tisti pa, ki nas je za to 

pripravil, je Bog, ki nam je dal poroštvo Duha. Zato smo vedno pogumni, čeprav 

vemo, da smo zdoma in daleč od Gospoda, dokler smo doma v tem telesu, saj v veri 

hodimo in ne v gledanju. 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki je tebe, Devica, v nebesa vzel«. Slava 
Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 
Iz apostolske konstitucije papeža Pija XII. Munificentissimus Deus 

Sveti Janez Damaščan primerja telesno vnebovzetje božje Matere njenim drugim 

darovom in odlikam. Z vso govorniško silo vzklika: „Spodobilo se je, da je ona, ki je v 

porodu ostala nedotaknjeno deviška, tudi po smrti ostala obvarovana vsakršnega 

razpadanja. Primerno je bilo, da ona, ki je Stvarnika nosila pod srcem kot otroka, 

prebiva v svetlobi nebeške slave. Primerno je bilo, da nevesta, ki si jo je Oče izbral, 

biva v nebeških dvoranah. Ona, ki je svojega Sina gledala na križu in ki je sprejela v 
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svoje srce meč bolečin, ki so ji bile pri porodu prihranjene, je bila vredna gledati 

Sina, kako sedi na Očetovi desnici. Spodobilo se je, da božja Mati uživa vse, kar ima 

Sin, in da jo častijo vse stvari kot božjo Mater in božjo služabnico.“ 

Sveti German Carigrajski je menil, da telesna nestrohnjenost božje Matere in Device 

Marije ter njeno vnebovzetje ni le v soglasu z njenim božjim materinstvom, ampak 

tudi z izredno svetostjo samega njenega deviškega telesa: „Ti si, kakor je pisano, vsa 

lepa; tvoje deviško telo je popolnoma sveto, vse skozi čisto, v vsem bivališče Boga; 

zato tudi pri tebi ne more priti do telesnega razpadanja. Pri vsej človeškosti se je 

tvoje telo moralo spremeniti in dvigniti v neminljivo življenje, postati vedno živo, 

preslavno, zveličano in deležno popolnega življenja.“ Neki drugi zelo starodavni 

pisatelj zatrjuje: „Ker je preslavna mati Kristusa, našega božjega Zveličarja, jo je 

tisti, ki daje življenje in nesmrtnost, oživil za večnost in ji dal, da deli z njim večno 

telesno netrohljivost. Prebudil jo je iz groba in sprejel k sebi na način, kot zna to 

samo on.“ Vsi ti razlogi in poudarki cerkvenih očetov se naslanjajo na sveto pismo 

kot na svoj zadnji temelj. To pa na neki način predstavlja našim očem božjo Mater 

kot najtesneje povezano z njenim božjim Sinom in kot ženo, ki deli z njim svojo 

usodo. 
 

MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 
 

MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 
 

LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 
 

OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Vsemogočni večni Bog, 

brezmadežno Devico Marijo, mater svojega Sina, 

si s telesom in dušo vzel v nebeško slavo. 

Naj bomo vedno usmerjeni v to, kar je božjega, 

da bomo v nebesih deležni njene slave. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 
 

MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Petnajsta pobožnost: 
»..., KI JE TEBE, DEVICA, V NEBESIH KRONAL« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 306 (5. kitica), 317, 321, 327 
SG 161, 165 (1.-3. kitica), 186, 193, 218, 779 (5. kitica), 782 (5. kitica), 785 (5. kitica) 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz Prvega pisma apostola Pavla Korinčanom.          (1 Kor 15,20-28) 

Bratje in sestre! Kristus je vstal od mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali. Ker je 

namreč po človeku smrt, je po človeku tudi vstajenje mrtvih. Kakor namreč v 

Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi oživljeni, vendar vsak po vrsti: 

najprej kot prvina Kristus, potem pa tisti, ki so Kristusovi, ob njegovem prihodu. 

Nato bo dovršitev, ko bo kraljevanje izročil Bogu Očetu in uničil vsakršno 

poglavarstvo ter sleherno oblast in moč. Kajti on mora kraljevati, dokler ne položi 

vseh sovražnikov pod njegove noge. Kot zadnji sovražnik bo uničena smrt, kajti vse 

je položil pod njegove noge. Ko pa mu bo vse podvrženo, se bo tudi Sin sam 

podvrgel njemu, ki mu je vse podvrgel, da bo Bog vse v vsem. 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki je tebe, Devica, v nebesih kronal«. 
Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 
Iz homilij sv. Amedeja, škofa 

Pomisli, kako upravičeno se je še pred vnebovzetjem čudovita Marijina slava 

razširila po vsej zemlji! Glas o njej je segel do konca sveta, še preden je bila 

povišana v nebesih. Gotovo je bilo tako prav. Deviška Mati je morala že zaradi 

svojega slavnega Sina zavladati na zemlji in potem stopiti v nebeško slavo. 

Spodobilo se je, da sta njena svetost in veličina že tu doli postopoma rastli, od 

kreposti do kreposti, iz sijaja v sijaj, pod vplivom Gospodovega Duha, dokler nista 

dosegli najvišjo stopnjo ob vstopu v nebeško domovino.  

Ko je bila telesno še pri nas, je že vnaprej okušala skrivnosti nebeškega kraljestva. 

Zdaj se je v duhu dvigala do neizrekljivih višav k Bogu, zdaj se je spet z nepopisno 

ljubeznijo sklanjala k človeku. Zato so jo včasih tudi angeli častili in ji stregli. Drugič 
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je bila spet deležna najpozornejše in ljubeče človeške spoštljivosti. Gabriel jo je z 

vsemi angeli varoval. Janez se je veselil, ko mu je, deviškemu apostolu, Jezus na 

križu zaupal in priporočil deviško mater, naj z apostoli zanjo skrbi. Eni so v njej 

gledali svojo kraljico, drugi so se v njej veselili skrivnostne gospe. Vsi so ji z vsem 

spoštovanjem in z ljubeznijo stregli. Marija se je v svojih krepostih vzpenjala do 

nedosegljivih višin. Iz morja milostnih darov, ki jo je zagrinjalo, je na žejno ljudstvo 

vernih razlivala obilje milosti. Vsem je delila telesno in duhovno zdravje, sposobna 

obujati tudi telesno in duhovno mrtve. Kdaj je kdo od nje odšel žalosten ali pobit? 

Kdo ni pri njej okusil skrivnostnih milostnih moči?  

Nevesta, polna čudovitih darov, mati edinega ženina, mila in dobra, ti studenec 

duhovnega vrta, ti brezdanji vir žive, oživajoče vode. Studenci in reke miru valovijo 

na tvojo priprošnjo, nebeške milosti padajo kakor dež iz nebes. Ko je torej božji Sin 

kakor kralj kraljev sprejel devic devico in mater, ni bilo konca veselju angelov ne 

radosti nadangelov. Vsa nebesa so vzklikala od sreče in spolnila se je beseda 

psalmista, ki je napovedal Gospodu: Kraljeva nevesta blesti v vsej svoji krasoti, v 

dragoceni obleki jo peljejo k ženinu. 
 

MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 
 

MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 
 

LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 
 

OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Dobri Bog, 

sveto Devico Marijo si vzljubil zaradi njene ponižnosti 

in jo povzdignil za mater svojemu edinorojenemu Sinu. 

Po njeni smrti si jo venčal z izredno slavo. 

Na njeno materinsko prošnjo  

poveličaj tudi nas po skrivnosti odrešenja tvojega Sina, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 
 

MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Šestnajsta pobožnost: 
»ZDRAVA, MARIJA, MILOSTI POLNA, GOSPOD JE S TEBOJ« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 12, 16, 20, 329 
SG 15, 17, 18, 19, 219 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz svetega evangelija po Luku.         (Lk 1,26-38) 

V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici, 

zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime 

Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: „Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod 

je s teboj!“ Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. 

Angel ji je rekel: „Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš 

in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. 

Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi 

hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.“ Marija pa je rekla angelu: 

„Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža?“ Angel ji je odgovoril: „Sveti Duh bo 

prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, 

imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in 

to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič 

nemogoče.“ Marija pa je rekla: „Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po 

tvoji besedi!“ In angel je šel od nje. 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki si ga Devica od Svetega Duha spočela«. 
Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 
Iz govorov sv. Sofronija, škofa 

Zdrava milosti polna, Gospod je s teboj. Ali je, o deviška Mati, kaj prisrčnejšega od 

tega veselja? Ali je kaj bogatejšega od te milosti, ki si jo ti edina prejela od Boga? Ali 

je še kaj lepšega in sijajnejšega? Vse zaostaja za čudežem, ki se je zgodil v tebi, vse 

prekaša tvoja milost. Vse se uvršča na drugo mesto, tudi kar je najbolj cenjeno in 

zbledi v primeri s tvojim sijajem. 
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Gospod je s teboj. Kdo neki bi se upal kosati s teboj? Bog prihaja iz tebe - kdo bi ti 

ne dal prednosti in ti z veseljem ne priznal prvenstva in odličnosti? Z občudovanjem 

odlik, ki te dvigajo nad vsa ustvarjena bitja, te zato kar najbolj poveličujem: Zdrava, 

milosti polna, Gospod je s teboj. Po tebi so bili obdarjeni z milostjo ne le ljudje, 

ampak tudi duhovi, ki živijo v nebesih. 
 

MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 
 

MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 
 

LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 
 

OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V O Bog, 

Brezmadežna Devica Marija je ob angelovem oznanenju  

sprejela tvojo večno Besedo. 

Ko jo je Sveti Duh razsvetlil s svojo lučjo, 

je postala božje svetišče. 

Po njenem zgledu naj tudi mi ponižno izpolnjujemo tvojo voljo. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,  

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 
 

MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Sedemnajsta pobožnost: 
»BLAGOSLOVLJENA SI MED ŽENAMI ...« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 303 (2. kitica) 
SG 163 (1.-3. kitica) 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz svetega evangelija po Luku.         (Lk 1,39-45) 

Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem. 

Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin 

pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna 

Svetega Duha in je na ves glas vzkliknila in rekla: „Blagoslovljena ti med ženami, in 

blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod meni to, da pride k meni mati mojega 

Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem 

telesu od radosti zganilo. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal 

Gospod!“ 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete 
nosila«. Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 
Iz govorov sv. Sofronija, škofa  

Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj. Po tebi so bili obdarjeni z milostjo ne le 

ljudje, ampak tudi duhovi, ki živijo v nebesih. 

Zares blagoslovljena si med ženami, ker si Evino prekletstvo spremenila v blagoslov. 

Adamu, ki ga je zadelo prekletstvo, si ti prinesla blagoslov. 

Zares blagoslovljena si med ženami, saj je Očetov blagoslov po tebi prišel nad ljudi 

in jih rešil starega prekletstva. 

Zares blagoslovljena si med ženami, ker so po tebi bili rešeni tvoji prastarši. Rodila 

si Odrešenika, ki  jim je prinesel božje odrešenje. 

Zares blagoslovljena si med ženami, saj si brez človekovega posredovanja dala sad, 

ki je podaril blagoslov vsej zemlji in jo odrešil prekletstva, ki je rodilo samo trnje. 
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Zares blagoslovljena si med ženami, ker si, čeprav po naravi samo ženska, postala 

vendar božja mati. Iz tebe rojeni je namreč resnično učlovečeni Bog. Po pravici se 

imenuješ Bogorodica, saj si res rodila Boga. 

Ti si pod svojim srcem nosila Boga, bival je v tebi telesno. Kakor ženin iz poročne 

sobe je stopil iz tebe in vsem prinesel radost in božjo svetlobo. 

V tebi, Devica, je kakor v najsvetejših in najbolj bleščečih nebesih Bog postavil 

šotor, on, ki prihaja kakor ženin iz svoje izbe, ki je kot junak šel po poti življenja, ki 

je vsem prineslo odrešenje. Od enega konca neba do drugega konca je vse prešinil z 

božjim žarom in napolnil z vedrino oživajoče luči. 
 

MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 
 

MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 
 

LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 
 

OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V O Bog, 

sveto Devico Marijo si izmed vseh ljudi izbral in posvetil. 

Poslušaj njeno priprošnjo in nam podari svoje obilne milosti. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,  

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 
 

MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Osemnajsta pobožnost: 
»... IN BLAGOSLOVLJEN JE SAD TVOJEGA TELESA, JEZUS« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 303 (2. kitica) 
SG 163 (1.-3. kitica) 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz svetega evangelija po Luku.        (Lk 1,39-45) 

Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem. 

Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin 

pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna 

Svetega Duha in je na ves glas vzkliknila in rekla: „Blagoslovljena ti med ženami, in 

blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod meni to, da pride k meni mati mojega 

Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem 

telesu od radosti zganilo. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal 

Gospod!“  

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete 
nosila«. Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 

Iz razprave Balduina Canterburyjskega, škofa 

Angelskemu pozdravu, s katerim dan za dnem pobožno pozdravljamo Devico 

Marijo, redno dodamo besede: in blagoslovljen je sad tvojega telesa. Ko je Devica 

pozdravila Elizabeto, je ta nekako ponovila zadnje besede angelskega pozdrava in 

dodala: Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa. To je 

sad, ki ga omenja Izaija: Tisti dan bo Gospodova mladika v okras in čast in sad 

zemlje v ponos in slavo. Kdo je ta sad, če ne Izraelov Sveti, ki je Abrahamov 

potomec, Gospodova mladika in cvet, ki brsti iz Jesejeve korenike, življenjski sad, ki 

nam je bil darovan? Nadvse blagoslovljen že v početkih, blagoslovljen v mladiki, 

blagoslovljen v cvetu, blagoslovljen v sadu, ki ga rodi, blagoslovljen v hvali in slavi, 

Kristus, ki je po telesu Abrahamov potomec iz Davidovega rodu! 
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Samo ta je med vsemi ljudmi resnično popoln in dober. Samo njemu je bil dan Duh 

brez meja, da je bil lahko popolnoma svet, zato njegova svetost zadostuje za vsa 

ljudstva, kakor piše Izaija: Kakor zemlja daje rast rastlinam, kakor vrt daje kliti 

svojemu semenu, tako bo storil vsemogočni Gospod, da bo rasla pravičnost in slava 

pred vsemi narodi. To je namreč tista sveta mladika, ki jo poveličuje blagoslavljanje 

in krasi cvet poveličanja. Kakšno poveličanje? Čim večje si moremo misliti, oziroma 

kakršnega si sploh zamisliti ne moremo. Ta cvet namreč poganja iz Jesejeve 

korenine in se vzpenja do neskončnih višin, kajti Jezus Kristus je v slavi Boga Očeta. 

Vzvišen je in se dviga nad nebesa. Gospodova mladika biva v sijaju poveličanja, pa 

obenem ostaja vzvišen sad zemlje. 

Kaj pa imamo mi od tega sadu? Blagoslovljeni sad tudi nam prinaša blagoslov. Iz 

tega semena, te mladike, tega cveta tudi nam prihaja blagoslov. Začenja se z 

milostjo odpuščanja, kot mladika nas posvečuje, končno nam kot cvet daje upanje, 

da bomo dosegli poveličanje. Blagoslovljen je namreč od Boga, pa tudi v Bogu, ker v 

njem častimo Boga. Tudi nam je v blagoslov, ker nas blagoslavlja, da bi po njem 

dosegli poveličanje, kajti po obljubi, ki jo je dal Abrahamu, je Bog njemu izročil 

blagoslov za vse ljudi na zemlji. 
 

MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 
 

MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 
 

LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 
 

OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V O Bog, 

tvoja slava je zasvetila vsemu svetu, 

ko je Devica Marija rodila tvojega Sina. 

Naj to veliko skrivnost učlovečenja slavimo v živi veri in resnični pobožnosti. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,  

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 
 

MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Devetnajsta pobožnost: 
»SVETA MARIA, MATI BOŽJA, PROSI ZA NAS GREŠNIKE  
ZDAJ IN OB NAŠI SMRTNI URI. AMEN.« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 312, 320 
SG 160, 168 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz svetega evangelija po Janezu.          (Jn 2,1-12) 

Tretji dan je bila svatba v galilejski Kani in Jezusova mati je bila tam. Na svatbo so 

bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova 

mati: „Vina nimajo.“ In Jezus ji je dejal: „Kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni 

prišla.“ Njegova mati je rekla strežnikom: „Kar koli vam reče, storite.“ Tam pa je 

stalo šest kamnitih vrčev za judovsko očiščevanje; držali so po dve ali tri mere. Jezus 

jim je rekel: „Napolnite vrče z vodo!“ In napolnili so jih do vrha. Nato jim je rekel: 

„Zajemite zdaj in nesite starešini!“ In nesli so mu. Ko je starešina pokusil vodo, ki je 

postala vino, in ni vedel, od kod je – strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli -, je 

poklical ženina in mu rekel: „Vsakdo postreže najprej z dobrim vinom, in ko se 

ljudje napijejo, s slabšim, ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.“ Tako je Jezus v 

galilejski Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci 

so verovali vanj. Potem je šel dol v Kafarnaum in z njim njegova mati, njegovi bratje 

in njegovi učenci; in tam so ostali nekaj dni. 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki je tebe, Devica, v nebesih kronal«. 
Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 
Iz dogmatične konstitucije o Cerkvi 2. vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora 

Blažena Devica je bila skupaj z učlovečenjem božje Besede od vekomaj vnaprej 

določena za božjo mater in je po sklepu božje previdnosti postala na tej zemlji 

vzvišena mati božjega Odrešenika, na docela edinstven način velikodušna družica in 

ponižna Gospodova dekla. Ko je Kristusa spočela, rodila, hranila, ga v templju 

darovala Očetu in ko je trpela skupaj s svojim na križu umirajočim Sinom, je s 
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pokorščino, vero, upanjem in gorečo ljubeznijo na popolnoma svojevrsten način 

sodelovala pri Odrešenikovem delu za obnovitev nadnaravnega življenja v dušah. S 

tem nam je postala mati v redu milosti.  

To Marijino materinstvo v redu milosti neprestano traja – od časa privolitve, ki jo je 

v svoji veri dala ob oznanjenju in jo je brez omahovanja ohranila pod križem, pa 

prav do večne dovršitve vseh izvoljenih. Vzeta namreč v nebesa te zveličavne 

naloge ni odložila, temveč nam z mnogotero priprošnjo še naprej pridobiva darove 

večnega zveličanja. V svoji materinski ljubezni se zavzema za brate svojega Sina, ki 

še potujejo in so v nevarnostih in stiskah, dokler ne bomo prišli v blaženo 

domovino.  

Zato blaženo Devico kličemo z naslovi priprošnjice, pomočnice, besednice, srednice. 

Vendar je to mišljeno tako, da dostojanstvu in učinkovitosti Kristusa, edinega 

srednika, nič ne odvzame in nič ne doda. Nobena stvar se namreč nidkar ne more z 

učlovečeno Besedo in Odrešenikom postaviti v isto vrsto.  
 

MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 
 

MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 
 

LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 
 

OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Gospod Bog, 

vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. 

Na priprošnjo svete Device Marije nas reši zemeljskih bridkosti 

in nam daj uživati nebeško veselje. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 
 

MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Dvajseta pobožnost: 
»KAR NAM JE EVA NESREČNA ZGUBILA,  
ROŽA MARIJA NAM JE ZADOBILA« 
 

 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 308 
SG 176 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz Prve Mojzesove knjige.               (1 Mz 3,14-15) 

Gospod Bog je rekel kači: „Ker si to storila, bodi prekleta med vsemi zvermi in vsemi 

poljskimi živalmi. Po trebuhu se boš plazila in prah jedla vse dni življenja. Sovraštvo 

bom naredil med teboj in ženo ter med tvojim in njenim zarodom. On bo strl tvojo 

glavo, ti pa boš ranila njegovo peto.“ 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki si ga Devica rodila«. Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 
Iz razprave Zoper krivoverstva, sv. Ireneja, škofa  

Gospod je vidno prišel k svojim. Nosilo ga je njegovo stvarstvo, od njega 

vzdrževano. Neposlušnost pod drevesom je poravnal s poslušnostjo na lesu križa. 

Zablodo deviške Eve, ki je zapeljala svojega moža, je popravil z angelsko blagovestjo 

resnice Devici Mariji, zaročeni z Jožefom. 

Eva se je dala preslepiti angelu zapeljivcu. Odpovedala se je Bogu in prestopila 

njegovo zapoved. Tudi Marija je slišala sporočilo angela. Odločila pa se je za Boga in 

zanosila Boga. Ona se je dala zapeljati, da ni ubogala; ta pa je božji predlog sprejela 

in ubogala. Devica Marija je postala odvetnica deviške Eve. 

Kristus je postal glava vsega in vse uredil. Izzval je našega sovraga na boj. Premagal 

ga je in njemu, ki nas je v Adamu zasužnjil, strl glavo. V prvi Mojzesovi knjigi 

beremo, da je rekel Bog kači: Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo, med tvojim 

in njenim zarodom. Ta ti bo glavo strl, ti pa ga boš ranila na peti. S tem je rečeno, da 

bo Marijin sin, drugi Adam strl glavo kači. 
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Zato se sam Gospod imenuje Sina človekovega, pri tem misli na Adama, ki je z Evo 

postal oče vsega človeštva. Kristus postaja tako nova glava človeštva. Kakor smo po 

Adamovem padcu vsi zašli v smrt, tako po Kristusovi zmagi vsi dobivamo novo 

življenje. 
 

MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 
 

MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 
 

LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 
 

OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Usmiljeni Bog, 

Devica Marija je rodila tvojega Sina, da bi izbrisal Adamov greh. 

Po njeni priprošnji pomagaj nam slabotnim ljudem,  

da se dvignemo iz svojih grehov. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 
 

MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Enaindvajseta pobožnost: 
»BOG JE POSLAL SVOJEGA SINA, ROJENEGA IZ ŽENE« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 176, 180, 312 
SG 121, 130, 160, 163 (1.-5. kitica) 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz Pisma apostola Pavla Galačanom.         (Gal 4,4-7) 

Bratje in sestre! Ko je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega Sina, rojenega iz 

žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi 

prejeli posinovljenje. Ker pa ste sinovi, je Bog poslal v naša srca Duha svojega Sina, 

ki vpije: „Aba, Oče!“ Potemtakem nisi več suženj, temveč sin, če pa si sin, si tudi 

dedič po Bogu. 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki si ga Devica rodila«. Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 
Iz govora sv. Efrema, diakona 

Ker smrt ni mogla požreti Kristusa brez telesa, niti ni mogel priti do predpekla brez 

mesa, je prišel v Devico in od nje sprejel telo, da je v njem prišel do predpekla. Ko 

pa je s privzetnim telesom prišel tja, je uničil vse zaklade pekla in raztresel vse 

njegovo bogastvo. Prišel je k Evi, materi vseh živih. Bila je vinograd, katere ograjo je 

odprla smrt z rokami same Eve, da bi uživala njen sad; tako je Eva, mati vseh živih, 

postala izvor smrti vsem živim. Vzbrstela pa je Marija, nova trta glede na staro trto 

Evo, in v njej je zaživel Kristus, da bi, ko se je smrt po svojem običaju pasla in 

brezskrbno bližala, v smrtnonosnem sadu skrito življenje uničilo smrt. Ko ga je torej 

smrt brez bojazni pogoltnila, je rešil življenje in mnoge z njim. 

Izreden je bil namreč v svoji moči tesarjev sin; šel je s svojim križem nad vsemi 

brezni, ko so požirala vse, in prepeljal človeški rod v hišo življenja. Ker pa je človeški 

rod zaradi drevesa padel v te podzemske nižine, je tudi na lesu prešel v dom 

življenja. Drevesu v raju je bila vcepljena grenka mladika; zato je bilo treba vcepiti 

drugo, sladko vejico, da bi v njem spoznali tistega, ki mu ne more nasprotovati 

nobena stvar. 
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Slava tebi, ki si s svojim križem zgradil most nad smrtjo, da po njem duše prehajajo 

iz kraljestva smrti v kraljestvo življenja. Slava tebi, ki si nadel telo umrljivega 

človeka in si iz njega vsem umrljivim naredil studenec življenja. Ti si živ, ti živiš. Tvoji 

ubijalci so namreč ravnali s tvojim življenjem kakor poljedelci; vrgli so ga v globino, 

kakor sejejo zrna žita, da od tam vstanejo in z njim zrastejo mnoga druga. 

Pridite, darujmo svojo ljubezen kot veliko in splošno daritev, dvignimo slovesne 

speve in molitve njemu, ki je prinesel v dar Bogu svoj križ, da bi po njem nas vse 

obogatil. 
 

MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 
 

MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 
 

LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 
 

OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Bog, tvoj večni Sin si je nadel v Devici Mariji telo umrljivega človeka, 

da bi iz njega naredil vsem umrljivim studenec življenja. 

Prosimo te, ohrani nas v tej milosti za večno življenje. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 
 

MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Dvaindvajseta pobožnost: 
»MOJA DUŠA POVELIČUJE GOSPODA« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 312, 319, 320 
SG 160, 164, 168 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz svetega evangelija po Luku.         (Lk 1,46-55) 

Marija je rekla: „Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem 

Odrešeniku, kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice. Glej, odslej me bodo 

blagrovali vsi rodovi, kajti velike reči mi je storil Mogočni in njegovo ime je sveto. 

Njegovo usmiljenje je iz roda v rod nad njimi, ki se ga bojijo. Moč je pokazal s svojo 

roko, razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca. Mogočne je vrgel s 

prestolov in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil 

prazne. Zavzel se je za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je 

govoril očetom: Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke.“  

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete 
nosila«. Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 

Iz homilij sv. Beda Častitljivega, duhovnika 

Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju. S 

temi besedami Marija najprej priznava, da ji je Bog dal posebne darove, potem pa 

našteva splošne dobrine, s katerimi Bog ne neha obsipavati človeštvo. 

Duša poveličuje Gospoda, kadar posveti vse svoje notranje sile božji hvali in božji 

volji, kadar s poslušnostjo božjim zapovedim kaže, da misli vedno na božjo 

mogočnost in božje veličastvo. Duh poveličuje Boga, svojega rešitelja, kadar se z 

vsem veseljem spominja, da ga je on ustvaril, in upa, da ga bo za večno osrečil. Te 

besede brez dvoma izražajo to, kar mislijo vse svete duše, še posebej pa so bile 

primerne, da jih je izrekla sveta božja Mati. Zaradi izjemne milosti, ki ji je bila 

deležna, je z vsem srcem gorela za tistega, katerega spočetja v sebi se je veselila. 

Ona je zares lahko, še mnogo bolj kot drugi svetniki, prekipevala od veselja v 
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Jezusu, to se pravi v svojem zveličarju. Vedela je namreč, da bo tisti, ki prihaja z 

nebes na svet rešit človeštvo, postal človek po njej in da bo v eni in isti osebi 

resnično njen sin in njen Gospod. 

Velike reči mi je storil Vsemogočni, njegovo ime je sveto. Nobenih zaslug si ne 

pripisuje, vso veličino prišteva dobroti tistega, ki je po svojem bistvu mogočen in 

velik, a ne neha dajati moč in veličino svojim neznatnim in slabotnim vernikom. Tu 

potem dostavlja: Njegovo ime je sveto. S tem hoče povedati tistim, ki jo bodo 

slišali, in poučiti vse, do katerih bodo prišle njene besede, naj  imajo zaupanje v 

božje ime in radi kličejo Boga, ker bodo tako lahko postali deležni tudi oni večnega 

posvečenja in resničnega zveličanja, kakor je rekel prerok: Vsi, ki bodo klicali ime 

Gospodovo, bodo rešeni. To je tisto ime, o katerem je rečeno zgoraj: Moje srce se 

raduje v Bogu, mojem zveličarju. 

Zato je prišlo v Cerkvi v navado, da molimo vsi ta čudoviti in prebogati slavospev 

vsak dan pri večernicah. Ta Marijina hvalnica more duše vernikov, ki se tolikokrat 

spominjajo Gospodovega učlovečenja, še bolj vneti in verna srca ob tako 

pogostnem premišljevanju zgleda svete Matere utrditi v krepostnem življenju. Prav 

je, da molimo ta slavospev zvečer, da se more naša duša, ki jo je čez dan utrudilo in 

raztreslo toliko reči, ko prihaja čas počitka, zbrati in se vsa posvetiti sebi. 

 
MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 
 

MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 
 

LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 
 

OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Bog, Oče usmiljenja, 

Devica Marija te je častila, ker si jo obdaril z milostjo,  

da postane mati tvojega Sina. 

Naj te z njo tudi mi slavimo, ki si nas tako čudovito odrešil v Kristusu, 

tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 
 

MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Triindvajseta pobožnost: 
»KDO JE MOJA MATI?« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 312, 319, 320 
SG 160, 164, 168 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz svetega evangelija po Mateju.               (Mt 12,46-50) 

Medtem, ko je Jezus še govoril množicam, so stali zunaj njegova mati in njegovi 

bratje; želeli so govoriti z njim. In nekdo mu je rekel: „Glej, tvoja mati in tvoji bratje 

stojijo zunaj in bi radi govorili s teboj.“ On pa je tistemu, ki mu je to povedal, 

odgovoril in dejal: „Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?“ In pokazal je na svoje 

učence ter rekel: „Glejte, to so moja mati in moji bratje. Kdor koli namreč 

uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati.“ 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki je Svetega Duha poslal«. Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 
Iz govorov sv. Avguština, škofa  

Pomislite, vas prosim, kaj pravi naš Gospod Jezus Kristus, ko je stegnil roke proti 

svojim učencem in rekel: Glejte, to je moja mati in to so moji bratje; in: Kdor spolni 

voljo mojega Očeta, ki me je poslal, on mi je brat in sestra in mati. Ali ni Devica 

Marija izpolnila Očetove volje, ko je verovala in po veri spočela, in je bila izbrana, 

da bi se po njej začelo odrešenje ljudi, in jo je Kristus ustvaril, preden se je v njej 

učlovečil? Spolnjevala je in še kako spolnjevala Očetovo voljo. Več pomeni, da je 

bila Kristusova učenka, kot da je bila Kristusova mati. Bolj je bila Kristusova učenka 

in bolj srečna je bila v tem, kot v svojem materinstvu. Zato je bila srečna, ker je v 

svojem telesu nosila Učitelja, preden ga je rodila. 

 
MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 
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MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 
 

LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 
 

OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Bog, Devica Marija je privolila angelovemu klicu 

in je postala mati tvojega Sina. 

Pomagaj nam, da bomo tudi naše življenje usmerjali po tvoji volji 

in živeli kot bratje in sestre našega Gospoda Jezusa Kristusa, tvojega Sina, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 
 

MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Štiriindvajseta pobožnost: 
»BLAGOR TELESU, KI TE JE NOSILO IN PRSIM, KI SO TE DOJILE!« 
 

 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 309, 312, 319, 320 
SG 160, 164, 168, 177, 180 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz svetega evangelija po Luku.      (Lk 11,27-28) 

Tisti čas je neka žena iz množice povzdignila glas in rekla Jezusu: „Blagor telesu, ki te 

je nosilo in prsim, ki so te dojile!“ On pa ji je rekel: „Še bolj blagor tistim, ki Božjo 

Besedo poslušajo in se po njej ravnajo.“ 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki si ga Devica rodila«. Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 
Iz govorov sv. Avguština, škofa  

Ko je Gospod šel mimo in so se množice prerivale za njim, ker je delal čudežna božja 

dela, je neka žena zaklicala: Blagor telesu, ki te je nosilo! Blagor prsim, ki so te 

dojile. Kaj je na to odgovoril Gospod? Hotel je, da ne bi iskali blaženosti v telesnosti. 

Še bolj pa blagor tistim, ki božjo besedo poslušajo in jo ohranijo. Zato blagor Mariji, 

ker je poslušala božjo besedo in jo ohranila v srcu. Bolj živo je ohranila v duši 

resnico kot dete v telesu. Kristus je resnica, Kristus je živo telo: kot resnica je Kristus 

živel v Mariji kot dete v njenem telesu. Več pomeni, kar živi v duši, kakor to, kar 

nosi telo. 

Sveta je Marija, blažena je Marija, toda Cerkev je večja kot devica Marija. Zakaj? 

Zato, ker je Marija samo del, en del celotnega telesa. Če je del celotnega telesa, je 

popolno telo več. Glava je Gospod in glava in telo je ves Kristus. Kaj naj rečem? 

Imamo božjo Glavo, Boga imamo za glavo. 

Zato pomislite, predragi: tudi vi ste Kristusovi udje, tudi vi ste Kristusovo telo. Le 

pomislite, kaj ste, ko pravi Gospod: Glejte, moja mati in moji bratje! Kako ste 

Kristusova mati? Kdor koli posluša in spolni voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, on 

mi je brat in sestra in mati. Razumeti moramo, da smo bratje, razumeti, da smo 
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sestre: ena sama je dediščina, in sicer Kristusovo usmiljenje. Čeprav je bil najprej en 

sam dedič, ni hotel ostati sam. Hotel je, da postanemo tudi mi Očetovi dediči in 

njegovi sodediči. 

 
MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 
 

MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 
 

LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 
 

OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Bog,  

Devica Marija je bila poslušna tvoji volji 

in je rodila, Besedo, ki je bila v začetku pri tebi. 

Pomagaj nam, da bomo tudi mi poslušali tvojo besedo, 

in se po njej ravnali. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 
 

MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Petindvajseta pobožnost: 
»ENODUŠNO SO VZTRAJALI V MOLITVI« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   

 

PESEM 
GLORIA 309, 312, 319, 320 
SG 160, 163 (8.-12. kitica), 164, 168, 177, 180, 182 

 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz Apostolskih del.                  (Apd 1,12-14) 

Tedaj so se z gore, ki se imenuje Oljska in je sobotni dan hoda oddaljena od mesta, 

vrnili v Jeruzalem. Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje prostore hiše, kjer so se 

zadrževali: Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaž, Bartolomej in Matej, 

Alfejev sin Jakob in Simon Gorečnik ter Jakobov sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali 

v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati. 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki je Svetega Duha poslal«. Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 
Iz dogmatične konstitucije o Cerkvi 2. vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora  

Blažena Devica je po daru in nalogi materinstva, ki jo združuje z njenim Sinom in 

Odrešenikom, ter po svojih edinstvenih milostih in nalogah najtesneje združena 

tudi s Cerkvijo: Božja Porodnica je, kakor je učil že sv. Ambrozij, podoba Cerkve 

glede vere, ljubezni in popolnega zedinjenja s Kristusom. 

Ko cerkev zre na Marijino skrivnostno svetost in posnema njeno ljubezen ter zvesto 

izvršuje Očetovo voljo, postane po verno sprejeti božji besedi tudi ona sama mati; z 

oznanjevanjem in s krstom namreč rodi za novo neumrljivo življenje otroke, 

spočete od Svetega Duha in rojene iz Boga. Tudi ona je devica, ker neokrnjeno in 

čisto ohranja ženinu dano besedo in ker v posnemanju Matere svojega Gospoda z 

močjo Svetega Duha na deviški način varuje neokrnjeno vero, trdno upanje in 

iskreno ljubezen.  

Medtem ko je Cerkev v Mariji že dosegla popolnost, v kateri je brez madeža in gube, 

pa si verniki še prizadevajo, da bi zmagovali nad grehom in rastli v svetosti. Zato 

svoje oči dvigajo k Mariji, ki sveti vsemu občestvu izvoljenih kot zgled kreposti. Ko 

Cerkev otroško pobožno premišljuje o njej in zre nanjo v luči učlovečene božje 
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Besede, prodira s spoštljivostjo v notranjost najgloblje skrivnosti učlovečenja ter se 

bolj in bolj upodablja po svojem ženinu. 

Kajti Marija je vstopila v zgodovino odrešenja najgloblje in v sebi na neki način 

povzema in odseva največje verske skrivnosti. Zato oznanjevanje o njej in njej 

izkazovano češčenje vabi vernike k njenemu Sinu, k njegovi daritvi in k ljubezni do 

Očeta. Cerkev pa pri delu za Kristusovo slavo postaja bolj in bolj podobna svoji 

vzvišeni Vzornici s tem, da stalno napreduje v veri, upanju in ljubezni ter v vsem išče 

in izpolnjuje božjo voljo. 

 
MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 
 

MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 
 

LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 
 

OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Bog,  

Devica Marija je pričakovala z apostoli in ženami binkoštni praznik. 

Podeli svoji Cerkvi, ki vztraja v molitvi, darove Svetega Duha, 

da bo oznajala tvoja slavna dela. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 
 

MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Šestindvajseta pobožnost: 
»MARIJA, MATI CERKVE« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   
 

PESEM 
GLORIA 309, 312, 319, 320 
SG 160, 163 (8.-12. kitica), 164, 168, 177, 180, 182 
 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 
 

Berilo iz Pisma apostola Pavla Kološanom.           (Kol 3,1-4.12-17) 

Če ste vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na Božji 

desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji. Kajti umrli ste in vaše 

življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Ko se bo prikazal Kristus, vaše življenje, tedaj 

se boste tudi vi prikazali z njim v slavi. 

Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje usmiljenje, 

dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in 

odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je 

Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, ki 

je vez popolnosti. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani 

vanj v enem telesu, in bodite hvaležni. Kristusova beseda naj bogato prebiva med 

vami. V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in 

duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu. In vse, kar koli delate v 

besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte 

Bogu Očetu. 
 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki je od mrtvih vstal«. Slava Očetu. 
 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 
Iz govorov blaženega Aelreda, opata  

Kaj naj rečemo? Ali ni Marija naša mati? Da, ona je naša prava mati. Rodila nas je, 

ne za ta svet, ampak za Boga. Vsi smo bili, kakor verujete in veste, mrtvi, v razpadu, 

v temi, v bedi. Mrtvi, ker smo izgubili Gospoda, v razpadu, ker smo umrljivi, v temi, 

ker smo izgubili luč modrosti, in tako smo bili v popolnem propadu.  

Po Kristusovem rojstvu iz Device Marije smo se rodili tudi mi, in sicer bolj srečno kot 

iz Eve. V nas je umrl stari človek in zaživel je novi, ki ne bo razpadel, temveč bo živel 

večno v neminljivi luči in ne v temi. 
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Marija je naša mati, mati našega življenja, mati naše neminljivosti, mati naše luči. 

Apostol pravi o Gospodu: On nam je postal božja modrost in pravičnost in 

posvečenje in odrešenje. 

Marija, ki je Kristusova mati, je potemtakem mati naše modrosti, mati naše 

pravičnosti, mati našega posvečenja, mati našega odrešenja. Zato je ona za nas bolj 

mati kakor naša telesna mati. Po njej smo bili rojeni na odličnejši način, ker iz nje 

izhaja naša svetost, naša modrost, naša pravičnost, naše posvečenje, naše 

odrešenje. 

V svetem pismu je rečeno: Hvalite Gospoda v njegovem svetišču. Ako je treba 

našega Gospoda slaviti v svetiščih, ki so priče njegovih mogočnih del in čudovitosti, 

koliko bolj časti Gospoda Marija, v kateri je samega sebe oblikoval On, ki je 

čudovitejši od vseh čudovitosti. 

 
MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 
 

MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 
 

LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 
 

OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Bog, Oče usmiljenja, 

tvoj edinorojeni Sin je na križu pribit 

svojo mater Devico Marijo postavil tudi za našo mater. 

Prosimo, naj se tvoja Cerkev z Marijino pomočjo 

vsak dan rodovitnejša veseli svetosti svojih otrok 

in v svoje naročje zbere vse družine narodov. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 
 

MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Sedemindvajseta pobožnost: 
»MARIJA IN CERKEV« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   
 

PESEM 
GLORIA 176, 180, 312 
SG 121, 130, 160, 163 (1.-5. kitica) 
 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz Knjige razodetja.          (Raz 12,1-6) 

Na nebu se je prikazalo veliko znamenje: žena, ogrnjena s soncem, in luna pod 

njenimi nogami, na njeni glavi pa venec dvanajstih zvezd. Bila je noseča in je vpila 

od porodnih muk in bolečin. Nato se je na nebu prikazalo drugo znamenje: glej, 

velik zmaj, rdeč kot ogenj, ki je imel sedem glav in deset rogov, na njegovih glavah 

pa je bilo sedem diademov. Njegov rep je pometel z neba tretjino zvezd in jih vrgel 

na zemljo. Zmaj se je ustopil pred ženo, ki je bila pred porodom, da bi požrl njenega 

otroka, ko bi porodila. In porodila je otroka, dečka, ki mu je bilo namenjeno, da bo 

pasel vse narode z železno palico. Njen otrok je bil odnesen k Bogu in njegovemu 

prestolu. Žena pa je pobegnila v puščavo, kjer ji je Bog pripravil zavetje, da bi jo tam 

hranili tisoč dvesto šestdeset dni. 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »... ki si ga Devica rodila«. Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 
Iz govorov blaženega Izaka, opata samostana Zvezde 

Marija in Cerkev – obe sta materi, obe devici. Obe sta po istem Duhu spočeli brez 

naslade. Obe sta brezmadežni. Obe sta brez greha Bogu Očetu darovali otroka. 

Marija je brez vsakega greha rodila skrivnostnemu telesu glavo, Cerkev pa je dobila 

odpuščanje grehov in rodila glavi telo. Obe sta Kristusu dali življenje, a nobena ni 

sama brez druge, rodila vsega, celega Kristusa. 

Kjer torej navdihnjene knjige govorijo o deviški materi cerkvi sploh, z vso pravico 

sklepamo, da mislijo posebej tudi na deviško mater Marijo. Kjer pa posebej 

omenjajo deviško mater Marijo, prav tako upravičeno lahko to posplošimo na 

deviško mater Cerkev. Kadar torej sveto pismo govori o katerikoli izmed obeh, 

vedno pravilno sklepamo tudi na drugo. 
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Celo vsaka zvesta duša je na neki način z Bogom zaročena. Vsaka je Kristusu mati, 

hči, sestra, vsaka je blagoslovljena, deviška mati. Božja modrost, ki jo Očetova 

beseda izraža, vedno misli v širšem pomenu na Cerkev, v ožjem na Marijo. Na svoj 

način pa vse velja tudi za vsako posamezno Bogu zvesto dušo. 

Lahko je torej razumeti, da smo vsi božja dediščina. Njegova lastnina je v širšem 

pomenu besede vsa Cerkev. Marija je čisto posebej njegova. Pa tudi vsaka Bogu 

zvesta duša je na svoj način njegova. V svetišču Marijinega telesa je Kristus prebival 

devet mesecev. V srcu zveste Cerkve biva do konca sveta. V mislih in v ljubezni 

vsake Bogu zveste duše pa bo bival na veke. 

 
MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 
 

MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 
 

LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 
 

OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Dobri Oče, 

s krstom poklanjaš svoji Cerkvi nove otroke. 

Pomagaj svojim vernikom, 

da bodo v življenju zvesti zakramentu,  

ki so ga v veri prejeli. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 
 

MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Osemindvajseta pobožnost:  
»ANGEL GOSPODOV JE OZNANIL MARIJI –  
IN SPOČELA JE OD SVETEGA DUHA« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   
 

PESEM 
GLORIA 12, 16, 20, 303 (1. kitica), 329 
SG 15, 17, 18, 19, 219 
 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz svetega evangelija po Luku.        (Lk 1,26-38) 

V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici, 

zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime 

Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: „Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod 

je s teboj!“ Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. 

Angel ji je rekel: „Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš 

in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. 

Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi 

hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.“ Marija pa je rekla angelu: 

„Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža?“ Angel ji je odgovoril: „Sveti Duh bo 

prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, 

imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in 

to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič 

nemogoče.“ Marija pa je rekla: „Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po 

tvoji besedi!“ In angel je šel od nje. 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki si ga Devica od Svetega Duha spočela«. 
Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 
Iz pisem sv. Leona Velikega, papeža 

Božji Sin stopa torej v te nižine sveta, ko zapušča nebeški prestol, in se znova rodi v 

novem redu, ne da bi zapustil Očetovo slavo. V novem redu, ker je ostal neviden v 

svojem in je postal viden v našem; nedoumljivi je hotel postati zaznaven; tisti, ki je 

pred vsemi časi, je začel bivati v času. Gospod vesolja je sprejel podobo hlapca in je 
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zato zasenčil svoje neskončno veličastvo; Bog, ki ne pozna trpljenja, je hotel postati 

človek, podložen trpljenju, in nesmrtni se je podvrgel zakonom smrti. 

On, ki je pravi Bog, je hkrati pravi človek in ni v tej edinosti nobene laži, ko sta med 

seboj povezani človeška ponižnost in vzvišenost božanstva. Kakor se namreč Bog ne 

spremeni z usmiljenjem, tako dostojanstvo ne uniči človeka. Vsaka narava namreč 

dela v skupnosti z drugo, kar ji je lastno: Beseda namreč dela, kar je njej lastno, in 

telo izvršuje, kar je lastno njemu. Ena narava se blešči v čudežih, druga pa je 

podvržena trpljenju. In kakor Beseda obdrži isto naravo z Očetom, tako ostaja 

človek v naravi našega rodu. Eden in isti je namreč, kar moramo pogosto povedati, 

pravi božji in pravi človeški sin. Bog zato, ker je bila v začetku Beseda in Beseda je 

bila pri Bogu in Beseda je bila Bog; človek pa zato, ker se je Beseda učlovečila in se 

naselila med nami. 

 
MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 
 

MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 
 

LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 
 

OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Dobri Bog, 

vse ljudi si ustvaril in odrešil  

in po tvoji volji se je božja Beseda privzela telo iz deviške Matere. 

Tvoj edinorojeni Sin je postal človek,  

prosimo te, naj nas pritegne v svoje božje življenje,  

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 
 

MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Devetindvajseta pobožnost: 
»GLEJ, DEKLA SEM GOSPODOVA – ZGODI SE MI PO TVOJI BESEDI« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   
 

PESEM 
GLORIA 12, 16, 20, 303 (1. kitica), 329 
SG 15, 17, 18, 19, 219 
 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz Svetega evangelija po Luku.        (Lk 1,26-38) 

V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici, 

zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime 

Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: „Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod 

je s teboj!“ Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. 

Angel ji je rekel: „Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš 

in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. 

Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi 

hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.“ Marija pa je rekla angelu: 

„Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža?“ Angel ji je odgovoril: „Sveti Duh bo 

prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, 

imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in 

to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič 

nemogoče.“ Marija pa je rekla: „Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po 

tvoji besedi!“ In angel je šel od nje. 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki si ga Devica od Svetega Duha spočela«. 
Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 
Iz homilij v slavo Device Marije sv. Bernarda, opata  

Slišala si, Devica, da boš spočela in rodila sina. Slišala si, da se bo to zgodilo ne po 

človeku, marveč po Svetem Duhu. Angel čaka na odgovor: čas je namreč, da se vrne 

k Bogu, ki ga je poslal. Čakamo, o Gospa, na besedo usmiljenja tudi mi, ki nas 

usodno teži obsodba pogube. Glej, nudi se ti cena našega odrešenja: če privoliš, 

bomo takoj rešeni. Po večni božji Besedi smo bili vsi ustvarjeni, pa glej, umiramo. 
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Od tvojega kratkega odgovora zavisi, ali bomo poklicani nazaj v življenje. Usmiljena 

Devica, tega te prosi usmiljenja potreben Adam, ki je z vsem svojim potomstvom 

izgnan iz raja, tega Abraham, tega David. To je prošnja vseh ostalih očakov, tvojih 

očetov, ki tudi sami prebivajo v deželi smrtne sence. To kleče pred tvojimi nogami 

pričakuje vesoljni svet. In ne brez razloga, saj od tvojih ust zavisi tolažba revežev, 

rešitev jetnikov, osvoboditev obsojenih, rešenje vseh Adamovih otrok, vsega 

tvojega rodu. Devica, daj hitro odgovor. Brž odgovori angelu, pravzaprav po angelu 

Gospodu. Spregovori besedo in sprejmi Besedo: izreci svojo in spočni božjo, podaj 

minljivo in sprejmi večno. Kaj se obotavljaš? Kaj trepečeš? Veruj, spregovori in 

sprejmi! Naj ponižnost privzame pogum, skromnost zaupanje. Blažena Devica, odpri 

svoje srce zaupanju, ustnice besedi, naročje Stvarniku. Glej, zunaj pri vratih trka ta, 

po katerem hrepenijo vsi narodi. O, če bi zaradi tvojega obotavanja šel mimo in bi v 

bolečinah zopet začela iskati njega, ki ga ljubi tvoja duša! Vstani, hiti, odpri! Vstani v 

veri, hiti v pobožnosti, odpri s privoljenjem: Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi 

po tvoji besedi. 

 
MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 
 

MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 
 

LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 
 

OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Večni Bog, 

hotel si, da je ob angelovem oznanenju tvoj Sin, večna Beseda, 

sprejel človeško naravo v Devici Mariji. 

Verujemo, da je Marija resnično božja mati in te prosimo, 

naj posreduje pri tebi za nas. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,  

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 
 

MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Trideseta pobožnost: 
»IN BESEDA JE MESO POSTALA – IN MED NAMI PREBIVALA« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71).   
 

PESEM 
GLORIA 12, 16, 20, 303 (1. kitica), 329 
SG 15, 17, 18, 19, 219 
 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 

 

Berilo iz svetega evangelija po Janezu.           (Jn 1,1-18) 

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v 

začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V 

njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni 

sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zavoljo 

pričevanja, da bi pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. On ni bil luč, ampak 

pričeval naj bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na 

svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo 

lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, 

da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz 

volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. In Beseda je postala meso in se naselila 

med nami. Videli smo njeno veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, 

polna milosti in resnice. Janez je pričeval o njej in klical: „To je bil tisti, o katerem 

sem rekel: Kateri pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.“ Kajti iz 

njegove polnosti smo prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po 

Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl; 

edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on je razložil. 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki si ga Devica od Svetega Duha spočela«. 
Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 

Iz govorov sv. Prokla, škofa iz Carigrada  

Veselite se, nebesa, od zgoraj, in, oblaki, dežite pravičnost, ker se je Gospod usmilil 

svojega ljudstva. Veselite se, nebesa, od zgoraj, zato, ker je Stvarnik, ki vas je v 

začetku ustvaril, tudi Adama izoblikoval iz deviške zemlje in je ta nastopil na njej 
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kot božji prijatelj in domačin. Veselite se, nebesa, od zgoraj, ker je z učlovečenjem 

našega Gospoda zemlja posvečena in človeški rod rešen tlake malikovalskih daritev. 

Oblaki, dežite pravičnost, ker je bila odpravljena in odpuščena Evina zabloda po 

čistosti Device Marije ter po Bogu-človeku, ki ga je rodila. Oproščen je bil Adam po 

oni davni obsodbi na strahotno noč obsojenosti. Kristus se je rodil iz Device po 

načrtu, ki mu je bil všeč, in je od nje prejel telo: Beseda se je učlovečila in se je 

naselila med nami. Zato je Devica postala božja mati. Je devica mati, ker je brez 

človekovega sodelovanja rodila učlovečeno Besedo, in je devica, ker je čudežno 

rodila Boga, ki je tako hotel. Marija je mati božje Besede glede na njeno človeško 

naravo, ki se je v njej učlovečila in postala vidna svetu. Beseda se je v njej zedinila s 

človeško naravo po modrosti in volji Boga, ki dela čudeže. Sveti Pavel pravi: Kristus 

je po telesu iz očetov. On je seveda bil, kar je zdaj, kar bo in bo za vedno, a je zaradi 

nas postal človek. Ljubitelj človeka je postal človek, to, kar prej ni bilo. Postal je 

človek, vendar je ostal Bog brez sleherne spremembe. Postal je podoben meni 

zaradi mene, postal je, kar ni bil, ostal pa je, kar je bil. Postal je še človek, da bi 

prevzel naše slabosti, nas usposobil za posinovljenje in nam dal svoje kraljestvo, po 

milosti in usmiljenju našega Gospoda Jezusa Kristusa. Njemu bodi z Očetom in 

Svetim Duhom slava in čast in oblast, zdaj in vselej in vekomaj. Amen. 

 
MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 
 

MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 
 

LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 
 

OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V Vsemogočni Bog, 

tvoja učlovečena Beseda nas je obsijala z novo lučjo. 

Naj odseva v naših delih, kar se po veri sveti v naši duši. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,  

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 
 

MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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Enaintrideseta pobožnost: 
»PROSI ZA NAS SVETA BOŽJA PORODNICA. 
DA POSTANEMO VREDNI OBLJUB KRISTUSOVIH.« 
 

 

ZAČETEK (IN PRAZNOVANJE LUČI) 

Glej str. 5 (ali stran 71). 
 

PESEM 
GLORIA 64, 309, 312 
SG 40, 160, 164, 180, 195 
 

UVOD V BESEDNO BOGOSLUŽJE IN BERILO  

V Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. 

(Vsi) V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. 
 

Berilo iz Knjige preroka Izaija.          (Iz 7,10-16) 

Gospod je govoril Ahazu in rekel: „Izprosi znamenje od Gospoda, svojega Boga, v 

globini podzemlja ali v višavi zgoraj!“ Ahaz pa je rekel: „Ne bom prosil ne preizkušal 

Gospoda.“ Nato je rekel Izaija: „Poslušajte vendar, Davidova hiša: vam je premalo, 

ta utrujate ljudi, ko utrujate še mojega Boga. Zato vam bo Gospod sam dal 

znamenje: Glej, mladenka bo spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel. Skuto 

in med bo jedel, da bo znal zavračati hudo in izbirati dobro. Kajti preden bo znal 

deček zavračati hudo in izbirati dobro, bo opustošena dežela, ki te je groza dveh 

njenih kraljev.“ 

 

DESETKA ROŽNEGA VENCA 
Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostjo: »..., ki si ga Devica rodila«. Slava Očetu. 

 

BERILO IZ DUHOVNEGA ZAKLADA CERKVE 
Molitev devici Mariji Baleja 

Blažena si, Marija, ker so se v tebi uresničile skrivnosti in prispodobe prerokov! 

Mojzes te je upodobil v gorečem grmu in oblaku, Jakob v lestvi, David v skrinji 

zaveze in Ezekiel v vratih, ki so bila zaprta in zaklenjena. Slava Očetu, ki je poslal 

svojega edinorojenega Sina, ki je izšel iz Marije, nas rešil zmote in je poveličal njen 

spomin v nebesih in na zemlji! 

Blažena si, o Marija, ker so se v tebi uresničile skrivnosti in prispodobe prerokov! 

Blažena si, ker si ga spočela! Blažena si, ker si ga rodila! Blažena si, ker si Njega 

dojila, ki hrani ves svet! Blažena si, ker si v svojem krilu nosila Vsemogočnega, ki s 

svojo močjo vodi ves svet! Blažena si, ker je iz tvojega krila blestel sijaj, ki je 

razsvetlil vso zemljo in te slavi! Blažena si, ker si s svojim mlekom hranila Boga, ki se 

je ponižal, da bi dvignil teptane! 
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Slava ti, naše pribežališče, slava ti, naša čast, ker po tebi je bil naš rod dvignjen do 

nebes! Prosi Boga, ki se je iz tebe rodil, da pošlje svoji Cerkvi mir in varstvo! Naj 

podeli tudi zaradi tvoje priprošnje, o Mati Najvišjega, zemlji in njenim prebivalcem 

popolni mir! Slava mu, ki je prišel in je izšel iz Marije, ki jo je izbral za svojo mater in 

je po njej postal otrok! Blagoslovljen bodi Kralj kraljev, ki je postal človek in ki je 

človeški zarod dvignil v rajske višave! Slava bodi Njemu, ki ga je poslal, da bi nas 

rešil in slava Svetemu Duhu, ki je izbriše naše grehe! 

 
MOLK ALI PRIMERNA MARIJINA PESEM 
Ena izmed zgoraj navedenih pesmi, ki premišljuje to skrivnost rožnega venca. 
 

MARIJIN SLAVOSPEV  
Glej str. 5. 
 

LAVRETANSKE LITANIJE MATERE BOŽJE 
Glej str. 6. Ali: Litanije sv. Marije upanja (str. 72) oz. Litanije Marije Kraljice (str. 74). 
 

OČE NAŠ 
 

SKLEPNA PROŠNJA 

V O Bog, 

po Marijinem deviškem materinstvu si podaril človeštvu odrešenje. 

Naj čutimo, da za nas prosi ona, 

ki nam je rodila tvojega Sina, začetnika življenja, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 

SKLEP 
Glej str. 8. 
 

MARIJINA PESEM 
Glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. SG 160-239. 
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DODATEK I: PRAZNOVANJE LUČI (LUCERNARIJ) 
 
 

Praznovanje luči obhajamo samo v večernih urah. 
Na začetku prižgemo (velikonočno) svečo. 
 
Voditelj oz. voditeljica pravi: 
 

V Kristusova luč. 
 

Vsi odgovorijo: 
 

(Vsi) Bogu hvala. 
 

  
Nato voditelj oz. voditeljica zmoli zahvalo: 
 

V Zahvaljujemo se ti, vsemogočni Bog.  

Ko se je svet potopil v večerni mrak, 

si poslal svojega Sina, luč od luči,  

da je prejel iz Device Marije našo človeško naravo. 

S svojo večerno daritvijo na križu in vstajenjem v slavi 

nas je iztrgal iz temine smrti in peljal v svojo čudovito luč. 

Ohrani, o Bog, v nas luč vere, 

ki si nam jo prižgal v zakramentu svetega krsta, 

da nam bo svetila v večno življenje pri tebi. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,  

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

(Vsi) Amen. 

 
Nadaljujemo s pesmijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

DODATEK II: LITANIJE SVETE MARIJE UPANJA 
 
 

Namesto »Lavretanskih litanij Matere Božje« lahko molimo tudi »Litanije svete Marije upanja«. 
 

Gospod, usmili se.     Gospod, usmili se. 

Kristus, usmili se.     Kristus, usmili se. 

Gospod, usmili se.      Gospod, usmili se. 
 

Sveta Marija upanja,    prosi za nas! 

Sveta Marija naše poti 

Sveta Marija luči 
 

Polnost Izraela 

Prerokba novih časov 

Zarja novega sveta 
 

Mati Božja 

Mati Mesija osvoboditelja 

Mati odrešenih 

Mati vseh narodov 
 

(Vsi: Sveta Marija upanja, razsvetli našo pot.) 
 

Devica molka 

Devica poslušanja 

Devica petja 
 

Dekla Gospodova 

Dekla Božje besede 

Dekla odrešenja 

Dekla Božjega kraljestva 
 

(Vsi: Sveta Marija upanja, razsvetli našo pot.) 
 

Kristusova učenka 

Evangeljska priča 

Sestra človeštva 
 

Začetek Cerkve 

Mati Cerkve 

Zgled Cerkve 

Podoba Cerkve 
 

(Vsi: Sveta Marija upanja, razsvetli našo pot.) 
 

Marija, blagoslovljena med ženami 

Marija, čast žene 

Marija, veličina žene 



73 
 

Žena, zvesta v pričakovanju 

Žena, zvesta v trudu 

Žena, zvesta v posnemanju 

Žena, zvesta pod križem 
 

(Vsi: Sveta Marija upanja, razsvetli našo pot.) 
 

Prvi sad velike noči 

Sijaj binkošti 

Zvezda evangelizacije 
 

Navzočnost, ki razsvetljuje 

Navzočnost, ki moli 

Navzočnost, ki sprejema 

Navzočnost, ki je dejavna 
 

(Vsi: Sveta Marija upanja, razsvetli našo pot.) 
 

Upanje ubogih 

Zaupanje ponižnih 

Podpora odrinjenih 
 

Olajšanje stiskanih 

Obramba nedolžnih 

Pogum preganjanih 

Tolažba preganjanih 
 

(Vsi: Sveta Marija upanja, razsvetli našo pot.) 
 

Glas svobode 

Glas občestva 

Glas miru 
 

Znamenje Božjega materinskega obličja 

Znamenje, da je Bog blizu 

Znamenje, da je Božji Sin usmiljen 

Znamenje rodovitnosti Svetega Duha 
 

(Vsi: Sveta Marija upanja, razsvetli našo pot.) 
 

Kristus, Gospod zgodovine,    usmili se nas. 

Kristus, človekov Odrešenik 

Kristus, upanje stvarstva 
 

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,  prizanesi nam, o Gospod. 

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,  usliši nas, o Gospod. 

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,  usmili se nas. 
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DODATEK III: LITANIJE MARIJE KRALJICE 
 

 
Namesto »Lavretanskih litanij Matere Božje« lahko molimo tudi »Litanije Marije kraljice«. 
 

Gospod, usmili se.     Gospod, usmili se. 

Kristus, usmili se.     Kristus, usmili se. 

Gospod, usmili se.      Gospod, usmili se. 
 

Sveta Marija,     prosi za nas! 

Sveta Mati Božja 

Sveta devic Devica 
 

Ljubezniva hči nebeškega Očeta 

Mati Kristusa Kralja vseh vekov 

Slava Svetega Duha 
 

Devica, sionska hči 

Devica, uboga in ponižna 

Devica, mila in učljiva 
 

Dekla, poslušna v veri 

Mati našega Gospoda 

Sodelavka Odrešenika 
 

Polna milosti 

Studenec lepote 

Zaklad kreposti in modrosti 
 

Prvi sad odrešenja 

Popolna Kristusova učenka 

Najčistejša podoba Cerkve 
 

Žena nove zaveze 

Žena, obdana s soncem 

Žena, z zvezdami kronana 
 

Žena nove zaveze 

Gospa odpuščanja 

Gospa naših družin 
 

Veselje novega Izraela 

Kras svete Cerkve 

Čast človeškega rodu 
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Priprošnjica milosti 

Služabnica Boga usmiljenja 

Pomoč Božjega ljudstva 
 

Kraljica ljubezni 

Kraljica usmiljenja 

Kraljica miru 
 

Kraljica apostolov 

Kraljica očakov 

Kraljica prerokov 
 

Kraljica mučencev 

Kraljica spoznavalcev 

Kraljica devic 
 

Kraljica vseh svetnikov 

Kraljica brez greha spočeta 

Kraljica v nebesa vzeta 
 

Kraljica zemlje 

Kraljica nebes 

Kraljica vesolja 
 

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,  prizanesi nam, o Gospod. 

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,  usliši nas, o Gospod. 

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,  usmili se nas. 
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