
MOLITEV –  27. V MESECU MAJU 

 
 

PESEM: 
Spet kliče nas venčani maj 
k Mariji v nadzemeljski raj. 
Cvetlice dobrave 
si venčajo glave, 
raduje se polje in gaj, 
raduje se polje in gaj. 
 
Drevesa po vrtih cveto, 
po vejah pa ptice pojo 
nebeški Kraljici, 
Mariji Devici 
pozdrav ino slavo dajo, 
pozdrav ino slavo dajo. 
 
Že šmarnice bele cveto 
in vrtnice venec pleto, 
da krasnega maja 
se slava obhaja 
cvetlici Mariji lepo, 
cvetlici Mariji lepo. 
 
 
 
Mesec maj je v ljudski pobožnosti že več 
stoletij posvečen Mariji, Jezusovi materi. 
Šmarnice so tista ljudska oblika Marijinega 
češčenja, ki je pri nas in tudi drugod značilna 
za ta mesec. 
 
 
MOLITEV K MATERI BOŽJI 
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 in svoje srce,  
sebe popolnoma vsega.  
Ker sem torej tvoj, o dobra Mati,  
varuj me, brani me kakor svojo last in posest. 
Amen. 
 
 
SVETO PISMO: 
Luka 1,38 
Marija je rekla:«Glej, dekla sem 
Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« 
in angel je šel od nje.  
 
 
 

 
 
 
 
 
RAZMIŠLJANJE: 
Marija je z Jezusom tako povezana zato, ker 
je od Njega prejela spoznanje srca, spoznanje 
vere, ki jo je hranila materinska izkušnja in 
tesna povezanost s svojim Sinom. Sveta 
Devica je žena vere, ki je napravila v svojem 
srcu, v svojih načrtih, prostor za Boga. Ona je 
vernica, ki je bila sposobna doumeti v daru 
Sina, prihod tiste 'polnosti časov' (Gal 4,4), v 
kateri je Bog, ki je izbral ponižno pot 
človeškega bivanja, osebno vstopil v kolesnico 
zgodovine zveličanja. Zato ne moremo 
razumeti Jezusa brez njegove Matere. 
 
Jezus Kristus je blagoslov za vsakega 
človeka in za vse človeštvo. Ko nam Cerkev 
daje Kristusa, nam podarja polnost 
Gospodovega blagoslova. Poslanstvo 
Božjega ljudstva je ravno v tem, da izžareva 
na vsa ljudstva blagoslov Boga, ki se je 
učlovečil v Jezusu Kristusu. In Marija, prva in 
popolna Jezusova učenka, prva popolna 
vernica, zgled Cerkvi na poti, je tista, ki je 
začela pot materinstva Cerkve in ki vedno 
podpira njeno materinsko poslanstvo 
namenjeno vsem ljudem. Njeno modro in 
materinsko pričevanje vse od začetka 
spremlja Cerkev na poti. Ona, Božja Mati, je 
tudi Mati Cerkve in po Cerkvi je tudi Mati vseh 
ljudi in vseh ljudstev. 
  
Naj ta blaga in skrbna Mati izprosi od 
Gospoda blagoslov za vso človeško družino.  
Kličimo njeno priprošnjo, naj nam Gospod 'da 
mir v teh naših dneh, mir v srcih, mir v 
družinah, mir med narodi.  
 
Vir: http://www.mirenski-grad.si/marija-sveta-
bozja-mati 
 
 
 
LITANIJE MATERE BOŽJE (lavretanske 
litanije) 
Gospod, usmili se 
Kristus, usmili se 
Gospod, usmili se 
Kristus, sliši nas 
Kristus, usliši nas 
Bog Oče nebeški – usmili se nas 

http://www.mirenski-grad.si/marija-sveta-bozja-mati
http://www.mirenski-grad.si/marija-sveta-bozja-mati


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 
Devica častitljiva 
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 družine 
Kraljica miru 
  

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. 
  
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! 
Prosi za nas, sveta Božja Porodnica. 
Da postanemo vredni obljub Kristusovih. 
  
Molimo. 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 Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 
 
PESEM 
Veš, o, Marija 
 
Veš, o, Marija, moje veselje? 
Veš moje želje? Ljubil bi te! 
Zmeraj pri tebi hotel bi stati, 
ljubljena Mati, spomni se me! 

Kaj pa ti hočeš, moja Kraljica, 
sladka Devica, da ti podam? 
Drugega nimam, srce mi vzemi, 
z nadami vsemi tebi ga dam! 

Pa ti, Kraljica, si ga že vzela, 
ti si ga vnela, zate gori. 
Mati preblaga, ti ga ohrani, 
hudega brani, reši ga ti! 

Kadar nam zadnja ura bo bila, 
Mati premila, pridi po nas. 
Ti takrat vodi v raj nas veseli, 
tam bomo peli hvalo ves čas. 

 


