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

Molitve pri zvonenju zvonov zjutraj, opoldne in zvečer

V nekaterih krajih se je že v srednjem veku razvil običaj, da trikrat na dan zvonijo cerkveni
zvonovi: zjutraj, opoldne in zvečer. To v skoraj vseh podeželjskih župnijah gojijo do danes, v
drugih krajih zvonijo vsaj še opoldne in zvečer. S tem je za mnoge vernike povezana molitev
angelovega češčenja. V njej se spominjamo, da je nadangel Gabriel Mariji oznanil učlovečenje
Božjega Sina. V velikonočnem času pa molimo »Raduj se, Kraljica nebeška«, v katerem se
skupno z Božjo materjo Marijo veselimo Kristusovega vstajenja. Poleg tega zvečer pogosto
slišimo na koncu mrtvaški zvon, ki nas vabi, da se spomnimo tudi naših rajnih in se zavedamo
svoje minljivosti. V časih stiske so verniki te molitve gojili z veliko vnemo. Koroška katoliška
Cerkev vabi nas vse, da se v tem času krize zaradi epidemije koronavirusa spet bolj pogosto
odzovemo vabilu k molitvi, ki ga izraža zvonenje. Na ta način lahko ostanemo duhovno
povezani s tistimi, ki jih v teh dneh ne moremo videti. Tako bomo napolnili ta lepi izraz
krščanske kulture v naši deželi spet z življenjem.
Tukaj najdete molitve, ki jih verniki po stari navadi molijo, ko zazvonijo zjutraj, opoldne in
zvečer zvonovi farne cerkve. Ni pa tako pomembno kaj molite, temveč da molite. Če torej
slišite zvonove, lahko tudi pomolite Očenaš ali kako drugo (prosto) molitev, v kateri se
zahvalite ali prosite za to, kar Vam je najbolj pri srcu. Zavedajte se, da ste v tem trenutku z
mnogimi podobno čutečimi povezani.
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Angelovo češčenje
To molitev lahko molimo menjaje med molivcem oz. molivko (M) in vsemi, ki se nam hočejo
pridružiti (V), ali pa sami. Na osnovi te molitve je nastala tudi znana pesem »Je angel Gospodov
oznanil Mariji« (GLORIA 350; Slavimo Gospoda 171).

M
(V)

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.

M
(V)
M

Angel Gospodov je oznanil Mariji
in spočela je od Svetega Duha.
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,
blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike
zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

(V)

M
(V)
M

(V)

M
(V)
M

(V)

Glej, dekla sem Gospodova
zgodi se mi po tvoji besedi.
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,
blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike
zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
In Beseda je meso postala
in med nami prebivala.
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,
blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike
zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

M
Molimo. – Svojo milost, prosimo te, Gospod, v naša srca vlij,
da, ki smo po angelovem ozanjenju spoznali učlovečenje Kristusa, tvojega Sina,
po njegovem trpljenju in križu dosežemo častitljivo vstajenje.
Po istem Kristusu, Gospodu našem.
(V)
Amen.
Ponekod je navada, da na koncu zvečer zmolimo še Očenaš za rajne.
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Raduj se, Kraljica nebeška
V velikonočnem času (od velikonočne do binkoštne nedelje) molimo namesto angelovega
češčenja molitev »Raduj se, Kraljica nebeška«. Tudi to molitev lahko molimo menjaje med
molivcem oz. molivko (M) in vsemi, ki se nam hočejo pridružiti (V), ali pa sami. Na njeni osnovi
je nastala velikonočna pesem »O Marija, bodi zdrava« (GLORIA 176; Slavimo Gospoda 121).

M
M
M
M

Raduj se, Kraljica nebeška, (V) aleluja.
Zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, (V) aleluja,
je vstal, kakor je rekel, (V) aleluja.
Prosi za nas Boga, (V) aleluja.

M
(V)

Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.
Ker je Gospod res vstal, aleluja.

M
Molimo. –
O Bog, ki si z vstajenjem svojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, svet razveselil:
Daj, prosimo, da po njegovi Materi Devici Mariji dosežemo veselje večnega življenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.
(V)
Amen.
Ponekod je navada, da na koncu zvečer zmolimo še Očenaš za rajne.

3

