
 

DEVETDNEVNICA V ČAST BREZMADEŽNI 



 

 

 

1. dan: Brezmadežna 

       
  

 Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. 

           Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje. 
  

 Molitev 

Kdo si, ki te občudujemo? Marija Brezmadežna ti je ime. Bog te je vnaprej odbral, 
obvaroval madeža izvirnega greha, pripravil, notranje okrasil in vso napolnil s 
svojo milostjo, s svojo prečudovito ljubeznijo. Vsa lepa in krasna si, madeža ni na 
tebi, vsa sveta, polna kreposti, vsa nedolžna in deviška, vsa čista na duši in 
telesu, blesteča. Najlepši odsev Boga. Začetnica duhovne prenove. Jutranja 
zarja našega odrešenja, ki vzhajaš pred Soncem in ga odkrivaš.  

Roža skrivnostna si. Bog te je položil na površje močvirja človeštva kot največjo, 
snežno belo, svetlo, sijočo in najlepšo Rožo. Ko si odprla svoj cvet, ki nikoli ne 
ovene, si s svojo lepoto in sladkim vonjem, ki se je dvignil naravnost v nebesa, 
za vedno pritegnila k sebi samega Gospoda nad vojskami. Milosti polna, tvoja 
lepota nas preraja. Kot metuljčki različnih barv vedno znova priletimo na tvoj 
brezmadežni beli cvet, ki nas privlači kot magnet za Kristusa, ki je izvir vseh 
milosti, ki jih izžarevaš.  

Nova Eva. Najlepše in stalno prebivališče presvete Trojice. Človeštvu obljubljena 
dežela, v kateri se cedita med in mleko. V tebi valovijo neskončne reke žive vode. 
Marija, si kot razvejano, bujno in rodovitno drevo, ki nas varuješ pred pripeko in 
nas hraniš. Začetek našega veselja. 

O, Marija, brez madeža izvirnega greha spočeta, s plaščem nežne materinske 
ljubezni objemaš vse človeštvo kot bela snežna odeja. Prosi za nas grešnike in 
nas blagoslovi.  

                       

 Desetka rožnega venca s skrivnostjo: »… ki si ga Devica od Svetega 

Duha spočela« 

 

 Litanije Matere Božje (nahajajo se na koncu te devetdnevnice)  

 

 O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo, in za 

vse tiste, ki se k tebi ne zatekajo, posebno za sovražnike svete Cerkve in 

vse tiste, ki so ti priporočeni. 
 

 

 

 



 

 

 

2. dan: Očetova ljubljena hči 

 

 

 Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.  

Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje. 

 

 Molitev 

 

Marija, ljubljena Božja hči. Med teboj in Bogom Očetom je čudovita vez. Od Boga si nadvse  

blagoslovljena. Očetova radost in veselje si. Presežno ponižna Žena. Vsa odprta in 

razpoložljiva za Boga. Kraljeva hči.  

 

Marija, tvoje življenje je velik »da« Bogu Očetu, njegovemu čudovito lepemu načrtu odrešenja,  

ki je za vse ljudi. Vodstvo svojega življenja si popolnoma prepustila Bogu. Bog ti je po 

nadangelu Gabrijelu razodel novo stvarstvo. Ne od moža, ampak od Svetega Duha si spočela 

in rodila Božjega Sina Jezusa Kristusa Odrešenika. Marija, verna in pogumna Žena, si 

popolnoma zaupala Gospodu in mu izrekla svoj »zgodi se«, čeprav nisi vsega razumela. 

Učlovečenje se je uresničilo, odrešenje se je začelo. Bog Oče je vate položil vse milosti in 

svojega edinorojenega Sina, ki ga je dal svetu po tebi, Devica Marija. Obdaroval te je s svojo 

rodovitnostjo, da bi mogla roditi Božjega Sina in v redu milosti vse ude Kristusovega 

skrivnostnega telesa. Prečudovita si, Marija, v tebi najdemo vse, kar nam Cerkev lahko da. 

                    

Skupaj z nadangelom Gabrijelom te prisrčno pozdravljamo in častimo. Veselimo se z nebesi 

in vsem stvarstvom in se ti zahvaljujemo za tvoj »da« Gospodu, ki je »da« tudi mojemu življenju  

in življenju slehernega človeka. Tvoj Sin je naše življenje in vstajenje. Res velike reči ti je storil  

Vsemogočni, njegovo ime je sveto, in tudi nam po tebi in Sinu Jezusu. Tvoj Sin nas je s svojo 

krvjo izpeljal iz oblasti teme v svoje čudovito Božje kraljestvo luči, ljubezni in miru. Naša usta 

so polna smeha in jezik vriska. Vzklikamo ti: »Ave, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj! 

Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus«.   

 

Blagor ti, ki si neomajno verovala, zaupala Bogu, skrbno poslušala in v brezmadežnem Srcu 

v globoki molitvi premišljevala Božjo besedo. Blagor ti, ki si v vsem iskala in zvesto izpolnjevala 

sveto Božjo voljo. Do konca si ostala zvesta Očetovi volji, tudi v trenutkih najgloblje bolečine 

in trpljenja, ko si svojega Sina gledala na križu in v svoje Srce duhovno sprejela meč bolečin. 

 

 

 Desetki rožnega venca s skrivnostima: »… ki je za nas križan bil« in  

»… ki je od mrtvih vstal« 

 Litanije Matere Božje  

 O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo, in za vse tiste, 

ki se k tebi ne zatekajo, posebno za sovražnike svete Cerkve in vse tiste, ki so ti 

priporočeni. 

 

 



 

 

 

3. dan: Nevesta Svetega Duha 

 

 

 Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.         
                 Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje. 
  

 Molitev  

 

Marija, prelepa, zvesta in rodovitna Nevesta Svetega Duha. Zapečateni studenec. Vsa si 

potopljena v Boga. V globoki molitvi pride nadte Bog Sveti Duh in te obsenči. Na čudežen 

način si spočela od Svetega Duha in rodila Božjega Sina. V tebi, Marija, zremo začetek 

Kristusovih čudežev. Bog te je preobilno napolnil s svojo milostjo, ki se je v tebi množila iz 

dneva v dan. Sveti Duh je vate položil vse svoje milosti in darove in te postavil za edino 

Zakladničarko Božjih milosti. Vse milosti in darovi nam pritekajo iz Jezusovega Srca, ki je edini 

izvir milosti, in se v Svetem Duhu skozi tvoje brezmadežno Srce razlivajo na Cerkev in 

kristjane. Delivka nebeških rož neskončnega miru. Delivka vseh milosti. Skrinja nove zaveze 

si, pozlačena s Svetim Duhom.  

 

Marija, po Svetem Duhu si postala Mati v redu milosti. Po tebi in v tebi, Marija, Sveti Duh 

oblikuje in vzgaja vse ude Kristusovega skrivnostnega telesa. Marija, Mati Cerkve. Cerkev, ki 

je bila utemeljena po Jezusovi smrti in vstajenju, se dokončno rodi na binkošti, ko je poveličani  

Gospod po Mariji razlil Svetega Duha na apostole in učence (sveti papež Pavel VI.).  

 

Po tvojem posredovanju, Marija, je Jezus že v času, ko je bil v tvojem telesu, storil svoj prvi  

čudež v redu milosti, posvečenje Janeza Krstnika. Elizabeta in njen sin Janez sta polna 

Svetega Duha in prepoznata Gospodov obisk in obisk Božje Matere. Kjer si ti, Marija, tam je  

Sveti Duh, tvoj Ženin. Kjer si ti, Marija, tam je Jezus, tvoj Sin. In kjer si ti, Marija, tam je Sveta 

Trojica, saj si ti, Marija, njeno stalno prebivališče in najlepše svetišče. Dragi bratje in sestre,  

Očetovi in Marijini ljubljeni otroci, radi bodimo v družbi Matere Marije. Če Sveti Duh v človeški  

duši zavonja Rožo skrivnostno, svojo prelepo Nevesto Marijo, ne more odlašati, takoj pride in  

vstopi v to dušo. Po tebi, Marija, ki si nam rodila Zveličarja, tudi mi pri svetem krstu postajamo  

svetišče Svetega Duha. 

 

 

 

 Desetka rožnega venca s skrivnostjo: »… ki je Svetega Duha poslal« 

 

 Litanije Matere Božje  

 

 O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo, in za vse tiste, 

ki se k tebi ne zatekajo, posebno za sovražnike svete Cerkve in vse tiste, ki so ti 

priporočeni. 

  

 



 

 

 

4. dan: Bogorodica 

 

 Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. 

               Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje. 
   

 Molitev  

   

V sveti noči se je na poljanah Betlehema zgodil veličastni čudež. Devica Marija je rodila 

Odrešenika sveta. Velik mir je zaobjel ves svet kot bela snežna odeja. Prišel je Kristus, naš 

mir in naša sprava. Večna Lepota je stopila na zemljo skozi vrata čudovito lepe, brezmadežne 

in skrivnostne Rože Marije. Iz Betlehema se je na vse strani zemlje, po hribih in dolinah, 

razširila najslajša vonjava, prijeten Kristusov vonj in vonj Marije, Kristusove dišave. 

  

Božji angeli se čudijo, vsa nebesa se neizmerno veselijo, radostno vzklikajo in prepevajo 

Gospodu večno slavo in hvalo. Stvarstvu je ob čudežu Učlovečenja zastal dih, vsa zemlja je 

vztrepetala. Sonce in luna sta poskočila in zaplesala od veselja. Nebeške zvezdice so radostno  

migljale. Morja, reke in vode so se dvignile in zašumele. Vse stvarstvo je zapelo novo pesem,  

čudovito hvalnico svojemu Stvarniku, in ga lepo pozdravilo.  

                     

Bogorodica, rodila si večno in pravo Luč, ki je zasvetila v temi. Postala si Mati Sonca, ki nikoli 

ne zaide. Prelepa si, Marija, porodnica Roditelja in Ljubitelja življenja. Po tebi se je Božji Sin, 

pravi in vsemogočni Bog, Knez miru, Gospod nad vojskami, Lev iz Judovega rodu, 

Nedosegljivi, Nedoumljivi, po Svetem Duhu spustil iz Očetovega naročja na zemljo in postal  

majhno Detece, pravi Človek, dosegljiv in pristopen človeku. Ni želel priti drugače kot po tebi,  

najlepši Roži, po Blagoslovljeni, po čudovito lepi in nadvse duhovno rodovitni Poti. Mati 

Stvarnikova, po tebi vzcveti Božji vrt sreče. Pravijo ti drevo življenja, ki nosiš Sad življenja in 

ga rodiš. Tvoj Sin je naša pot, resnica in življenje.  

 

Iz naših src kipi vesel pozdrav in zahvala tebi, Bogorodica, ki si rodila naš edini in neizčrpni 

Zaklad, naše vse, Kralja in središče naših src. Častimo in ljubimo te, Božja in naša Mati. 

 

 

 Desetka rožnega venca s skrivnostjo: »… ki si ga Devica rodila« 

 

 Litanije Matere Božje  

 

 O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo, in za vse tiste, 

ki se k tebi ne zatekajo, posebno za sovražnike svete Cerkve in vse tiste, ki so ti 

priporočeni. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

5. dan: Vnebovzeta 

 

  

 Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.         
                 Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje. 
  

 Molitev  

 

Gledamo v čudež, veličino in lepoto Vnebovzetja. O, Marija, bleščeča podoba vstajenja. Po 

tebi se je po tvojem Sinu odprlo nebo, saj je tvoj Sin naše Življenje in Vstajenje. Marija, z dušo 

in telesom te je Božji Sin, Kralj vsega vesoljstva, edini Ženin, vzel k sebi v nebesa. O, 

Vnebovzeta, pozdravljamo te. Vsa lepa si, Kraljeva nevesta, blestiš v vsej svoji krasoti, sijaju 

in čudoviti svetlobi. Hiša zlata, iz zlatih pletenin, je tvoja obleka. Vsa čista in sveta si, najbolj 

sveta med svetimi. Obdana si s Soncem, ki ti ne škoduje. Vsa si odeta v Božjo slavo. 

Zmagovita Žena. Velika Žena. V tvojih laseh se sveti krona, ki jo obsvetljuje dvanajst najlepših 

nebesnih zvezd. Kraljica nebes in zemlje. Angeli in nadangeli se veselijo, vsa nebesa in zemlja 

vzklikajo od sreče, veselo pojejo in se radujejo s teboj. Živiš pred obličjem presvete Trojice, 

kjer se neprestano zavzemaš pri Bogu za Božje in svoje otroke, ki so še na poti proti večni 

domovini, in jim pomagaš rasti v življenju po milosti.  

 

V tebi, Marija, v nebesa vzeta, zremo usodo vseh svetih. Naš pogled usmerjaš z zemlje v 

nebesa, ki so naš cilj in kjer ne bo več bolečine in solz. V srcih se rojeva novo upanje in veselje. 

O, Vnebovzeta, edinstvena Božja svetilka, iz katere Kristusova luč sveti nad človeštvom in se 

razliva nad slehernim posameznikom. Sevaš mnogovrstno svetlobo. Tvoja popolnost nam 

sveti kot luč na naši življenjski poti. Ko gledamo tvojo lepoto in sijaj, se naš pogled na stvarstvo, 

bližnje in na samega sebe bistri, postaja lepši, bolj čist in svetel. Kot blisk razsvetljuješ naše 

duše. Tvoji žarki na nas usipajo nebeške milosti. V naših srcih prebujaš vedno globljo željo po 

svetosti. Vžigaš in krepiš hrepenenje po dejavni ljubezni, ki edina nikoli ne mine. Vnebovzeta, 

častimo te. 

 

 

 Desetka rožnega venca s skrivnostjo: »… ki je tebe Devica v nebesa vzel« 

 Litanije Matere Božje  

 

 O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo, in za vse 

tiste, ki se k tebi ne zatekajo, posebno za sovražnike svete Cerkve in vse tiste, ki 

so ti priporočeni. 

 

 

 

 



 

 

 

6. dan: Pomočnica 

 

 Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.  

Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje. 

 
 Molitev 

 

Marija, ti si naša Pomočnica in vsemogočna priprošnjica pri Bogu. Edina si našla milost 
pri Bogu in jo boš našla tudi za nas, svoje otroke. Sveti don Bosko nas vabi, da 
zaupamo vate, Marija, in bomo videli, kaj so Božji čudeži. 

Marija Pomagaj, Kraljica naših src, skozi vso zgodovino si nam vedno pomagala, nam 
pomagaš in nam boš vedno pomagala. Kot si to storila v Kani Galilejski, vedno znova 
Sinu kažeš, kje Božji in tvoji otroci nimamo vina, »vina« ljubezni, vere, upanja, 
usmiljenja, ponižnosti, čistosti, edinosti, »vina« miru, veselja, odpuščanja, hvaležnosti, 
zaupanja, pokorščine … in mu praviš, naj nam pomaga, da ga potrebujemo, da ne 
zmoremo brez Njega, nato nas popolnoma prepustiš Sinu, ki je Ljubezen in kateremu 
ni nič nemogoče. In tvoj Sin te vedno usliši, proseča vsemogočnost, saj vedno prosiš 
za vse nas v skladu z Božjo voljo. Nam, svojim otrokom, pa naročaš, da, karkoli nam 
poreče tvoj ljubljeni Sin, naj vedno storimo brez odlašanja in z zaupanjem.  

In vsakič znova se na tvojo priprošnjo zgodi čudež ljubezni, voda v naši notranjosti 
postane prvovrstno vino, kar je suho, postane zeleneča oaza, kar je temno, postane 
svetlo, kar je trdo, postane mehko, kar je mrzlo, postane vroče, in kar je grenko, 
postane sladko. Kristus dela vse novo v nas. Na tvojo priprošnjo, Marija Pomagaj, se 
nebeške milosti iz Jezusovega Srca po tvojem Srcu razlivajo na nas kot dež na suho 
zemljo. Iz presvetega Srca Jezusovega, žarečega ognjišča ljubezni, prihaja k nam 
ogenj Svetega Duha, po tebi, Mati Sonca, ki nikoli ne zaide. 

 

 Desetka rožnega venca s skrivnostjo: »… ki je v Kani naredil prvi čudež« 

 Litanije Matere Božje  

 

 O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo, in za 

vse tiste, ki se k tebi ne zatekajo, posebno za sovražnike svete Cerkve in 

vse tiste, ki so ti priporočeni. 

 

 

 

 



 

 

 

7. dan: Varstvo sveta 

 

 Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.  

Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje. 

 
 Molitev 

 

Marija, ti si varstvo sveta, ki je širše kot oblaki. V tebi zremo nepremagljivo obzidje 
Božjega kraljestva in neporušljivi stolp Cerkve. Ti si naša obramba pred nevidnimi 
sovražniki, njihovimi slepili in prevarami. Kot grom prestrašiš sovražnike. Po tebi 
propadejo hudobni duhovi in se dvignejo znamenja zmage. Marija, Kraljica zmage. 

»Če se bomo zatekali k tebi, Marija, bomo nepremagljivi, varni; svet ne bo pomišljal, 
ko bo hotel ugasniti našo luč, a luč bo zagorela z novim plamenom, uporniški veter jo 
bo le še spodbujal in ji dajal moči.« (sveti papež Pavel VI.) 

V tvojem Srcu je prostor za vse tvoje otroke in tudi, ko vedno znova padamo pod težo 
greha, nas ti v tej solzni dolini ne zapustiš. Vedno si nam blizu in nas spremljaš na poti 
skozi življenje. Ko se potapljamo v razburkanem morju, si ti naš rešilni pas. Tolažnica 
žalostnih, obupajočih, objokanih in trpečih, v stiskah nas tolažiš in pomirjaš. Kot 
mogočna ladja nas varno vodiš preko razburkanega morja, viharjev in breznov zmot v 
varen pristan Sinovega Srca. Ko se mi zatečemo k tebi, Marija, nas ti izročiš Bogu. 

Marija, naša Mati, vedno znova pribežimo pod tvoje varstvo in se zatekamo pod varen 
plašč tvoje nežne materinske ljubezni, s katerim objemaš vse svoje otroke. Marija, 
takoj za Kristusom polagam vate vse svoje zaupanje in te izbiram za svojo zaščitnico. 

 

 Desetka rožnega venca s skrivnostjo: »… ki je tebe Devica v nebesih 

kronal« 

 Litanije Matere Božje  

 

 O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo, in za 

vse tiste, ki se k tebi ne zatekajo, posebno za sovražnike svete Cerkve in 

vse tiste, ki so ti priporočeni. 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. dan: Kraljica svetega rožnega venca 

 

 Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.  
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje. 

 
 Molitev 

 

Marija, Kraljica nebes in zemlje, pred obličjem presvete Trojice moliš in nas vabiš, da 
se ti pridružimo z molitvijo rožnega venca, ki vodi proti nebesom, ki so naš cilj. Po tej 
poti so hodili in še hodijo številni svetniki. Želiš, da skupaj z vsemi svetniki ponovno 
odkrivamo bogastvo, moč in lepoto te čudovite molitve.  

Molitev rožnega venca je močno in zmagovito orožje luči za dosego zmage nad zlom. 
Marija, Kraljica zmag, prosi za nas in z nami. Sveti pater Pij iz Pietrelcine pravi, da je 
rožni venec obramba pred hudičevimi pastmi, v primeru zmedenosti nas vodi nazaj na 
pravo pot in je ključ do nebes. Po molitvi rožnega venca dobimo vse dobre navdihe. 

Vesele, svetle, žalostne in častitljive skrivnosti so povzetek evangelija. Pri molitvi 
rožnega venca v Marijini prisotnosti in šoli premišljujemo Kristusovo obličje in skrivnosti 
našega odrešenja ter vse shranjujemo v svojem srcu. Radi se potapljajmo v skrivnosti 
našega odrešenja ob Mariji in v Mariji. Vedno bolj bomo spoznavali Kristusa, ki je 
Ljubezen, ga vedno bolj ljubili in poveličevali. Rožni venec nas utrdi v Kristusu. 

Poglobimo se v besede svetega papeža Janeza Pavla II., da se pri molitvi rožnega 
venca le-ta dvigne najprej v Marijino brezmadežno Srce, kjer se prečisti od vsega 
zemeljskega, in nato vstopi v Jezusovo presveto Srce. Iz Jezusovega Srca se nato po 
Marijinem Srcu razlije na molivca, Cerkev in ves svet veličastni dež Božje milosti in 
luči. Blagor nam, če nam bo molitev rožnega venca najljubša molitev. 

Srečen je človek, ki skupaj z Marijo, kraljico svetega rožnega venca, v molitvi plete 
venec pisanih, dišečih in lepih rož in vanj prepleta tudi svoje življenje, v spletu hvalnic 
k Mariji in v premišljevanju skrivnosti Božjega Sina. Pri molitvi rožnega venca nas 
Marijino Srce povezuje in združuje s Kristusom in med seboj. 

 

 Desetka rožnega venca s skrivnostjo: »… ki je postavil sveto evharistijo« 

 Litanije Matere Božje  

 

 O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo, in za 

vse tiste, ki se k tebi ne zatekajo, posebno za sovražnike svete Cerkve in 

vse tiste, ki so ti priporočeni. 



 

 

 

9. dan: Čudovito lepa Pot do Jezusa, »Ves sem tvoj!« 

 Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.  
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje. 

 
 Molitev 

Marija, ti si najlepša pot, ki vodi v Življenje. Si od Boga razsvetljena pot, na kateri ne 
moremo zaiti. Varna pot. Tvoje brezmadežno Srce je pot, ki vodi v Sinovo Srce. Si 
duhovno rodovitna pot, iz katere raste usmiljenje, pot, ki je obdana z obiljem milosti, 
polna zelenja, sladkih sadov, pisanih in dišečih rožic, čista pot, bistrejša od 
studenčnice, svetla in jasna pot, ki jo razsvetljuje Sonce pravičnosti, pot, nad katero se 
razprostira brezmejna mavrica najlepših barv. Po tej čudovito lepi Poti se je Božji Sin 
spustil na zemljo. Po tebi, Marija, želimo tudi mi hoditi h Kristusu, ki je naše življenje in 
vstajenje, naše vse ter naša Pot k Bogu Očetu.  

Vselej želimo prebivati v tvojem čudovitem brezmadežnem Srcu ter v presvetem Srcu 
Sina Jezusa. Mati usmiljenja, dvigaš nas iz zemeljskih temin v nebeško svetlobo, v 
razsežnosti Ljubezni. Ko se izročimo tebi, nas ne zadržuješ pri sebi, ampak nas dvigaš 
k svojemu Sinu Jezusu Kristusu, ki je vir življenja in svetosti. Marija, tvoje brezmadežno 
Srce so vrata, skozi katera vstopamo v Sinovo Srce, v presveti Božji tempelj, poln 
nepoznanih sladkosti in radosti, v nebeške višave. Kot pravi sveti papež Janez Pavel 
II., je tvoje Srce veličastno dvigalo, ki nas nedoumljivo dviga h Kristusu. 

Sveti papež Janez Pavel II. je rekel, da se zdi, da v današnjih časih ne zadošča 
običajno češčenje Marije, ampak je potrebna popolna predanost Njej, kakor jo je živel 
in izražal on s svojim papeškim geslom »ves sem tvoj«. Jezus je na križu opravil prvo 
posvetitev vseh ljudi Mariji in vsakega posameznika, ko ji je izročil Janeza (»Žena, glej 
tvoj sin.«). Božja in naša Mati Marija, tebi se popolnoma izročimo in posvetimo. Po naši 
posvetitvi Mariji, more ona v nas, svojih duhovnih otrocih, po Svetem Duhu v polnosti 
upodobiti poveličanega Kristusa, po liku križanega Kristusa, ker pot v poveličanje vodi 
čez Kalvarijo. Kristus je vedno cilj Marijinega češčenja in posvetitve, ker Marija je in 
dela vedno za in zaradi Kristusa. »Posvetiti se tebi, Marija, pomeni posvetiti se 
Kristusu. Kristus nas povezuje, posveča nas Bogu in posinovlja. Posvetiti se tebi, 
Marija, pomeni ustvarjati odnos med nami in teboj, Kristusom ter Bogom.« (sveti papež 
Pavel VI.)  

 

 Desetka rožnega venca s skrivnostjo: »… ki je v nebesa šel« 

 Litanije Matere Božje  

 

 O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo, in za 

vse tiste, ki se k tebi ne zatekajo, posebno za sovražnike svete Cerkve in 

vse tiste, ki so ti priporočeni. 

 

 



 

 

 

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 usmiljenja 
 
Mati milosti božje 
Mati upanja 
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 
Tolažba beguncev 
 
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. 



 

 

 

Osebna posvetitev (obnovitev posvetitve) Jezusovemu in Marijinemu Srcu 

(na Marijin praznik oz. ob zaključku devetdnevnice) 

 

Večni Oče, v Svetem Duhu se hočem posvetiti in izročiti Jezusovemu in Marijinemu 
Srcu, da bi bil vedno bolj predan in zvest tvoj otrok. 

Mati Marija, jaz, (ime in priimek), se danes posvetim in izročim tvojemu 
brezmadežnemu Srcu. Sprejmi me v svoje materinsko varstvo in me vodi k svojemu 
Sinu Jezusu. 

Gospod Jezus, po Marijinem brezmadežnem Srcu se posvetim in izročim tvojemu 
presvetemu Srcu. Upodobi moje srce po svojem Srcu, da boš ti vedno bolj živel v meni. 

Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, s to posvetitvijo in izročitvijo 
vama vračam ljubezen, ki sta mi jo izkazovala z vsem svojim zemeljskim življenjem, 
zlasti na Kalvariji, in mi jo izkazujeta še danes. Hkrati obnavljam svojo krstno posvetitev 
troedinemu Bogu: odpovem se grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu; verujem vse, 
kar nam je Bog razodel in kakor nas uči katoliška Cerkev. 

Obljubim, da bom spolnjeval Jezusovo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje 
in cerkvene zapovedi ter se ravnal po nauku cerkvenega učiteljstva pod vodstvom 
Petrovega naslednika. S tem hočem prispevati k edinosti in rasti Cerkve. Rad bom 
molil rožni venec osebno, v družini in v drugih skupnostih, ter s pobožnostjo prvih 
petkov in prvih sobot zadoščeval za svoje grehe in grehe vsega človeštva. 

Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, pomagajta mi, da bom 
sprejemal evangelij v svoje srce in ga živel v veri, upanju in ljubezni. Tako bo Jezus 
Kristus po svojem križu in vstajenju zame pot, resnica in življenje. Naj se hranim z 
nebeškim Kruhom in živim iz evharistične daritve, da bom premagal vsako zlo in vedno 
izbral življenje. 

Poln zaupanja se zatekam v zavetje vajinih ljubečih Src. Varujta me v vseh nevarnostih 
in me po končanem zemeljskem romanju srečno pripeljita v večno domovino. Amen. 
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