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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) 
 

 

Molitve k Mariji 
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Kratice:  
M Molivec, molivka 
V Vsi 
 

 

 

 

Zdrava, Marija 

M Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,  

blagoslovljena si med ženami  

in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. 

(V) Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike  

zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. 
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Rožni venec 
 
Rožni venec je meditativna molitev, ki je posvečena poglabljanju Jezusovega življenja. 
V njej so združene nekatere osnovne krščanske molitve. 
Če molite rožni venec menjaje z drugimi, Vam lahko pomagata oznaki M (molivec) in V (vsi). 

 

Začetek 
- Križ 
- Apostolska vera  
- Oče naš 
- Trikrat Zdrava, Marija s prošnjo 
- Slava Očetu 
- (Molitev iz Fatime) 

 

KRIŽ 

M V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  

(V) Amen. 
 

APOSTOLSKA VERA 

M Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje.  

In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega;  

ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device;  

trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen;  

šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal;  

šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega;  

od ondod bo prišel sodit žive im mrtve.  

(V) Verujem v Svetega Duha;  

sveto katoliško Cerkev,  

občestvo svetnikov;  

odpuščanje grehov;  

naše vstajenje  

in večno življenje. Amen. 
 

OČE NAŠ 

M Oče naš, ki si v nebesih, 

posvečeno bodi tvoje ime, 

pridi k nam tvoje kraljestvo, 

zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. 

(V) Daj nam danes naš vsakdanji kruh 

in odpusti nam naše dolge,  

kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, 

in ne vpelji nas v skušnjavo, 

temveč reši nas hudega. Amen. 
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Nato sledi trikrat Zdrava, Marija s prošnjami: 
 

- ... Jezus, ki nam poživi vero. 

- ... Jezus, ki nam utrdi upanje. 

- ... Jezus, ki nam vžgi ljubezen. 

 

ZDRAVA, MARIJA 

M Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,  

blagoslovljena si med ženami  

in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. (Tukaj dodamo prošnjo: ki nam …) 

(V) Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike  

zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. 

 

Nato molimo Slava Očetu. 

 

SLAVA OČETU 

M Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,  

(V) kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. 

 

Potem (in po vsaki desetki) lahko dodamo molitev iz Fatime. 

 

MOLITEV IZ FATIME 

(V) O Jezus, odpusti nam naše grehe,  

obvaruj nas peklenskega ognja,  

privedi v nebesa vse duše,  

posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. 

 

 

Desetke rožnega venca 

Skrivnosti rožnega venca so razdeljene na štiri dele po pet skrivnosti. 
En rožni venec po navadi obsega pet desetk. 
Na koncu se včasih doda še šesta desetka za verne duše v vicah. 
Lahko pa zmolimo tudi samo eno desetko. 
V tem primeru lahko na koncu dodamo tudi drugo skrivnost ali prošnjo  
(na primer: Jezus, ki je ozdravljal bolnike ali Jezus, usmili se bolnih in trpečih). 
Desetke molimo po tem vzorcu: 

- Oče naš 
- Desetkrat Zdrava, Marija s skrivnostjo (... Jezus, ki ...) 
- Slava Očetu 
- (Molitev iz Fatime) 
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VESELI DEL 

Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. 

Jezus, ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila. 

Jezus, ki si ga Devica rodila. 

Jezus, ki si ga Devica v templju darovala. 

Jezus, ki si ga Devica v templju našla. 

 

SVETLI DEL 

Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. 

Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež. 

Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo. 

Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo. 

Jezus, ki je postavil sveto evharistijo. 

 

ŽALOSTNI DEL 

Jezus, ki je za nas krvavi pot potil. 

Jezus, ki je za nas bičan bil. 

Jezus, ki je za nas s trnjem kronan bil. 

Jezus, ki je za nas težki križ nesel. 

Jezus, ki je za nas križan bil. 

 

ČASTITLJIVI DEL 

Jezus, ki je od mrtvih vstal. 

Jezus, ki je v nebesa šel. 

Jezus, ki je Svetega Duha poslal. 

Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel. 

Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih kronal. 

 

Na koncu se pri molitvi za rajne včasih doda še desetka s prošnjo: 

 

Jezus, usmili se vernih duš v vicah. 

 
Roženvenska pesem: »Kraljica venca rožnega (GLORIA 302-306/Slavimo Gospoda 783-785).  
Na to melodijo lahko zapojemo primerno kitico k vsaki skrivnosti rožnega venca. 
 
Za skrivnosti žalostnega dela rožnega venca sta primerni tudi pesmi: 

- Duša, le pojdi z mano (GLORIA 108/Slavimo Gospoda 778) 
- Liapa roža (GLORIA 121) 

 
Na koncu se spet pokrižamo. 
Važno je, da po molitvi nekaj časa molčimo. 
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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 imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  

(V) Amen. 

 

M Angel Gospodov je oznanil Mariji  

(V) in spočela je od Svetega Duha.  

M Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,  

blagoslovljena si med ženami  

in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. 

(V) Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike  

zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. 

 

M Glej, dekla sem Gospodova 

(V) zgodi se mi po tvoji besedi.  

M Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,  

blagoslovljena si med ženami  

in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. 

(V) Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike  

zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. 

 

M In Beseda je meso postala  

(V) in med nami prebivala.  

M Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,  

blagoslovljena si med ženami  

in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. 

(V) Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike  

zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. 

 

M Prosi za nas, sveta Božja Porodnica. 

(V) Da postanemo vredni obljub Kristusovih. 

 

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

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

M  je vstal, kakor je rekel, (V) aleluja. 

M  Prosi za nas Boga, (V) aleluja. 

 

M Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja. 

(V) 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. 
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Marijin slavospev (Lk 1,46-55) 
 
Ta slavospev je molila Marija, ko je obiskala svojo sorodnico Elizabeto.  
Molimo ga lahko skupno ali menjaje v dveh skupinah (I in II).  
Zvezdica nakazuje kratek odmor, ko izdihnemo in vdihnemo. 
Potem nadaljujemo z naslednjo vrstico. 

 

I Moja duša poveličuje Gospoda, * 

 moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju. 

II Ozrl se je na nizkost svoje dekle, * 

 glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. 

I Velike reči mi je storil Vsemogočni, * 

 njegovo ime je sveto. 

II Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje * 

 vsem, ki mu zvesto služijo. 

I Dvignil je svojo močno roko, * 

 razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.  

II Mogočne je vrgel s prestola * 

 in povišal je nizke. 

I Lačne je napolnil z dobrotami * 

 in bogate je odpustil prazne. 

II Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, * 

 kakor je obljubil našim očetom. 

I Spomnil se je svoje dobrote * 

 do Abrahama in vseh njegovih potomcev. 

II Slava Očetu in Sinu * 

 in Svetemu Duhu. 

I Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej * 

 in vekomaj. Amen. 
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Kratke molitve 
 

PREMILA MATI ZVELIČARJEVA 

Premila Mati Zveličarjeva,  

odprta vrata nebeška in morska zvezda, 

pomagaj ljudstvu, ki je padlo, pa želi vstati. 

Ob angelovem oznanjenju si svojega Stvarnika čudežno spočela 

in ostala devica prej in slej,  

usmili se grešnikov. 

 

 

ZDRAVA, O NEBES KRALJICA 

Zdrava, o nebes kraljica, 

zdrava, angelov Gospa. 

Zdrava, korenina,  

zdrava, vrata, 

iz tebe svetu luč je prisijala. 

O, veseli se, Devica slavna, nad vse krasna, 

bodi zdrava, o prelepa,  

prosi za nas Kristusa. 

 

 

POZDRAVLJENA, KRALJICA  

Pozdravljena, Kraljica, mati usmiljenja, 

življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena! 

K tebi vpijemo izgnani Evini otroci, 

k tebi zdihujemo, žalostni in objokani v tej solzni dolini. 

Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas 

in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa. 

O milostljiva, o dobrotljiva, o sladka Devica Marija! 

 

 

POD TVOJE VARSTVO 

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. 
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SPOMNI SE, O PREMILA DEVICA MARIJA 

Spomni se, o premila Devica Marija,  

da še nikdar ni bilo slišati,  

da bi bila ti koga zapustila,  

ki je pod tvoje varstvo pribežal,  

tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal.  

S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in Mati;  

k tebi pridem in pred teboj zdihujoč grešnik stojim;  

nikar ne zavrzi, o Mati Besede, mojih besed,  

temveč milostno me poslušaj in usliši. Amen. 

 

 

O GOSPA MOJA 

O Gospa moja, o Mati moja,  

tebi se vsega darujem;  

in da se ti vdanega skažem,  

ti danes posvetim svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje srce,  

sebe popolnoma vsega.  

Ker sem torej tvoj, dobra Mati,  

varuj me, brani me kakor svojo last in posest. Amen. 
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Lavretanske litanije Matere Božje    
 
M  Gospod, usmili se.  (V)  Gospod, usmili se. 

M  Kristus, usmili se.  (V)  Kristus, usmili se. 

M  Gospod, usmili se.   (V)  Gospod, usmili se. 
 

M  Kristus, sliši nas.   (V)  Kristus, sliši nas. 

M  Kristus, usliši nas.  (V)  Kristus, usliši nas. 
 

M  Bog Oče nebeški,   (V)  usmili se nas. 

Bog Sin, Odrešenik sveta 

Bog Sveti Duh 

Sveta Trojica, en sam Bog 
 

M  Sveta Marija,    (V)  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 
 

Devica častitljiva     

Devica hvale vredna 

Devica mogočna 
 

Devica milostljiva 

Devica verna 

Podoba pravice 
 

Sedež modrosti 

Začetek našega veselja 

Posoda duhovna 
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M  Posoda časti vredna  (V)  prosi za nas. 

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 družin 

Kraljica miru 
 

M  Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta. (V)  Prizanesi nam, o Gospod. 

M  Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta. (V)  Usliši nas, o Gospod. 

M  Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta. (V)  Usmili se nas. 
 

(V) 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. 
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M Prosi za nas, sveta Božja Porodnica. 

(V) Da postanemo vredni obljub Kristusovih. 

 

M Molimo. – Podeli nam, svojim služabnikom, prosimo, Gospod Bog,  

da se bomo vedno veselili zdravja na duši in na telesu  

in da bomo po častitih prošnjah blažene Marije, vedno Device,  

sedanje žalosti rešeni in večnega veselja deležni.  

Po Kristusu, našem Gospodu. 

(V) Amen. 

 

 

 

 

Marijina pobožnost 
 

Molitve, pesmi, besedila in litanije lahko tako ali podobno združimo v marijansko ali 
šmarnično pobožnost. 
 

1. Pesem  
Pobožnost lahko začnemo z Marijino pesmijo (glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. Slavimo 
Gospoda 160-239).  
 

2. Molitev rožnega venca  
Nato molimo rožni venec (ali desetko rožnega venca). 
Molitev lahko zaključimo z Marijino pesmijo. 
Roženvenska pesem: »Kraljica venca rožnega (GLORIA 302-306/Slavimo Gospoda 783-785).  
Na to melodijo lahko zapojemo primerno kitico k vsaki skrivnosti rožnega venca. 
Za skrivnosti žalostnega dela rožnega venca sta primerni tudi pesmi: 

- Duša, le pojdi z mano (GLORIA 108/Slavimo Gospoda 778) 
- Liapa roža (GLORIA 121) 

 

3. Svetopisemsko berilo ali šmarnično branje 
Bralec oz. bralka prebere odlomek iz Svetega pisma in drugo (šmarnično) besedilo. 
Primerna berila iz Svetega pisma: 
Stara zaveza: 1 Mz 3,9-15; Jdt 13,17-20; Vp 2,8-14; Iz 7,10-14; Iz 9,1-6; Sof 3,14-20; Zah 9,9-10. 
Nova zaveza: Mt 1,18-23; Mt 2,1-12; Mt 2,13-15.19-23; Mt 12,46-50; Mr 3,31-35; Mr 6,1b-6; 
Lk 1,26-38; Lk 1,39-56; Lk 2,1-14; Lk 2,15-19; Lk 2,27-35; Lk 2,41-52; Lk 8,19-21; Lk 10,38-42; 
Lk 11,27-28; Jn 2,1-11; Jn 19,25-27. Apd 1,12-14; Gal 4,4-7. 
 

4. Lavretanske litanije Matere Božje 
 

5. Sklepna pesem 
Na koncu lahko zapojemo še Marijino pesem (glej GLORIA 302-334 in 348-350 oz. Slavimo 
Gospoda 160-239).  
 


