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     27. maj 2022 

 
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen  

Pesem: Jaz sem otrok Marijin  

 

Molitev 

Sveta Devica Marija,  
ni tebi enake med vsemi ženami sveta,  
hči in dekla vzvišenega Kralja,  
Očeta v nebesih,  
mati najsvetejšega Gospoda Jezusa 
Kristusa,  
nevesta Svetega Duha;  
prosi za nas,  
skupaj s svetim nadangelom 
Mihaelom  
in vsemi nebeškimi močmi  
in z vsemi svetniki,  
svojega presvetega ljubljenega Sina,  
našega Gospoda in Učenika. 
 
 Molitev Sv. Frančišek Asiški 

 

 

Pesem:  

O Marija o Marija (kako si lepa ti)  

 

Božja Beseda:  

Jezusova mati in bratje 
(Mt 12,46–50; Mr 3,31–35) 

19 Prišli pa so k njemu njegova mati in 

bratje, toda zaradi množice se niso mogli 

srečati z njim. 20 Sporočili so mu: »Tvoja 

mati in tvoji bratje stojijo zunaj in te želijo 

videti.« 21 On pa jim je odgovoril: »Moja 

mati in moji bratje so tisti, ki Božjo 

besedo poslušajo in uresničujejo.« 

 
 

. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Izaija 55,6-11 

Božja beseda je živa 

6 Iščite GOSPODA, dokler se daje najti, 
kličite ga, dokler je blizu! 
7 Krivični naj zapusti svojo pot 
in hudobni svoje misli. 
Vrne naj se h GOSPODU, da se ga bo 
usmilil, 
k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju. 
8 Kajti moje misli niso vaše misli 
in vaše poti niso moje poti, 
govori GOSPOD. 
9 Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, 
tako visoko so moje poti nad vašimi potmi 
in moje misli nad vašimi mislimi. 
 
10 Kajti kakor pride dež in sneg izpod neba 
in se ne vrača tja, ne da bi napojil zemljo, 
jo naredil rodovitno in brstečo, 
dal sejalcu seme in uživalcu kruh, 
11 takó bo z mojo besedo, ki prihaja iz 
mojih ust: 
ne vrne se k meni brez uspeha, 
temveč bo storila, kar sem hotel, 
in uspela v tem, za kar sem jo poslal. 

 
 
 
 
Tišina – čas za premišljevanje Božje 
Besede 
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Za zdravje družine svojih bližnjih, 
domačih zmolimo litanije Matere Božje 
 
Gospod, usmili se 
Kristus, usmili se 
Gospod, usmili se 

Kristus, sliši 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 

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. 

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. 

Za mir in ozdravljenje zmolimo desetko 

rožnega venca: 

Ki si ga Devica v templju našla. 

 

Pesem: Marija mati ljubljena  

 


