Knjižica - Sveta vera bodi vam lučMOLITVENA URA V ČAST
Brezmadežni Devici Mariji
Pesem: Je angel Gospodov (HG 343) - 1. - 3. kitica
Voditelj: Prosi za nas, sveta Božja Porodnica.
Vsi: Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Voditelj: MOLIMO:
Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in
podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu privedi k slavi
vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
(Molitvena ura je lahko pred Najsvetejšim v cerkvi ali doma, kjer naj bo križ in
lepa Marijina slika ali Marijin kipec, rože in svečke.)
Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi: Amen.
Voditelj: Blaga priprošnja Brezmadežne, naj bo vedno z vami vsemi.
Vsi: In s tvojim duhom.
Voditelj: Marija je zgled in podoba Cerkve, zato lahko vsak kristjan (človek) v tako
vzvišenem bitju najde svoj vzor, da uresniči besede Svetega pisma: "To je namreč
Božja volja, vaše posvečenje" (1 Tes 4,3). Marija, ki je bila človek kakor mi, nam
odpira novo pot svetosti. Različni trenutki Marijinega življenja, ki jih opisuje
evangelij, so lahko tudi nam vir luči in spodbud za naše duhovno življenje.
Bralec: Odlomek iz Svetega pisma Lk 1, 26 - 38 (trenutek tišine)
V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici,
zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime
Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: »Pozdravljena, obdarjena z milostjo,
Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen
pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu.
Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval
Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval
bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« Marija pa je
rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža?« Angel ji je odgovoril:
»Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto,
ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin.
Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec
njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče.« Marija pa je
rekla: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel je
šel od nje.
Voditelj: V življenju so trenutki, ko je vse odvisno od mojega "da", v sedanjem
trenutku. V zgodovini človeštva je bil trenutek, ko je bilo vse položeno v roke ene
osebe: trenutek oznanjenja. Ko je angel prinesel Mariji sporočilo: "Glej spočela in
rodila boš sina, ki mu daj ime Jezus" (Lk 1, 31), je bilo resnično vse odvisno od
njenega sodelovanja, od njenega "da" ali "ne". Marija je rekla "da" in je ta "da"
živela v vsakdanjem življenju.

Pesem: Bodi nam pozdravljena (HG 328) - 1. kitica
Voditelj: Bog je človeka čudovito ustvaril, a ga je še čudoviteje prenovil. Božja
pota so usmiljenje, zvestoba in resnica. Božja pota so pota rešitve za človeka. Ena
najčudovitejših po katerih Bog rešuje človeka je Marija, sveta, čista in
Brezmadežna Devica" (bl. Pij IX). Bog v Marijinem brezmadežnem spočetju objema
človeško življenje z odrešujočo ljubeznijo.
Pesem: Bodi nam pozdravljena (HG 328) - 2. kitica
Voditelj: Častiti Marijo vedno pomeni posnemati Marijo. To pa pomeni posnemati
tudi odgovornost, ki jo je ona prevzela nase. Ko Marija v Kani reče Jezusu: "Vina
nimajo," (Jn 2, 3) s svojim materinskim posluhom za človeške potrebe, kaže da je
merilo pristne človeške pobožnosti pripravljenost, da jo posnemamo prav v tej
pozornosti do potreb bližnjih. Ljubezen do Marije ne samo, da nikoli ne oddalji
človeka od človeka, ampak ju zbliža med seboj.
(Hvalnico sv. Ambroža Božji Materi Devici Mariji moli izmenjaje voditelj in vsi
navzoči.)
Voditelj: Tebe, Mati Božja, hvalimo. Tebe, o Devica Marija spoznavamo.
Vsi: Tebe, hčerko nebeškega Očeta, Mater Sina Božjega, nevesto Svetega Duha,
povišuje vsa zemlja.
Voditelj: Vsi angeli in nadangeli, vsi prestoli in poglavarstva te ljubijo in ti zvesto
služijo.
Vsi: Vse nebeške moči, oblasti in vsa gospostva te ubogajo.
Voditelj: Vsi zbori kerubov in serafov prepevajo ob tvojem prestolu.
Vsi: Vse angelske čete ti neprenehoma kličejo: "Blagoslovljena, blagoslovljena,
blagoslovljena si, o Božja Porodnica, Mati in Devica Marija!
Voditelj: Nebo in zemlja sta polna slave in veličastva sadu tvojega telesa.
Vsi: Tebe, deviško Mater svojega Stvarnika, časti zbor apostolov.
Voditelj: Tebe, Porodnico svojega Zveličarja, hvali belo oblečena družba
mučencev.
Vsi: Tebe, o Marija, zbor spoznavalcev imenuje: tempelj svete Trojice.
Voditelj: Tebe, vzor devištva in ponižnosti, slave blažene vrste svetih devic.
Vsi: Tebe, svojo milostljivo Kraljico, časte vsi nebeški dvorjani.
Voditelj: Tebe slavi po širnem svetu vesoljna Cerkev.
Vsi: Mater polno slave in veličastva!
Voditelj: Častitljiva, sveta, dobrotljiva in brezmadežna Porodnica nebeškega
Kralja!
Vsi: Ti angelov Gospa, ti Vrata nebeška!
Voditelj: Ti Pot v kraljestvo večne slave.
Vsi: Ti Skrinja in Zaklad dobrotljivosti in milosti.

Voditelj: Ti Posoda usmiljenja. Ti si nevesta in Mati večnega Kralja.
Vsi: Ti tempelj in Svetišče Svetega Duha. Ti si najdražji Biser presvete Trojice.
Voditelj: Ti Srednica med Bogom in ljudmi. Ti si tista, ki ljubi človeštvo in
razsvetljuje nebesa.
Vsi: Ti krepiš bolnike, ti prosiš za revne. Ti si Usmiljenje in Pribežališče
grešnikov.
Voditelj: Ti deliš darove. Ti si zmagala ošabnega peklenskega sovražnika.
Vsi: Ti Gospa zemlje, Kraljica nebes, za Bogom naše edino upanje.
Voditelj: Ti pomagaš vsakemu, ki te kliče; ti tolažiš siromake in rešuješ obupane.
Vsi: Ti si Mati vsem svetim. Ti si za Bogom njihovo Prvo veselje in Tolažba.
Voditelj: Ti vodiš pravične, zbiraš izgubljene; ti, ki si bila obljubljena očakom.
Vsi: Tebe so pričakovali preroki. Ti si Slava apostolov in njihova Učiteljica. Ti si
Vodnica evangelistov.
Voditelj: Ti Srčnost mučencev, Zgled spoznavalcev, Čast in Veselje devic.
Vsi: Človeštvo si rešila suženjstva, ker si v svoje prečisto naročje prostovoljno
sprejela Božjega Sina.
Voditelj: Ti si premagala sovražnika in vernim odprla vrata v nebeško kraljestvo.
Vsi: Ti sediš s svojim Sinom na Očetovi desnici.
Voditelj: Devica Marija, prosi za nas njega, ki nas bo prišel sodit.
Vsi: Prosimo te: "Usmili se svojih služabnikov, ki jih je odrešila dragocena Kri
tvojega Sina."
Voditelj: Izprosi nam, o Devica, da v nebesih, v družbi svetnikov, dosežemo večno
slavo.
Vsi: Reši, Gospa, svoje ljudstvo, da bomo deležni zasluženja tvojega Božjega
Sina!
Voditelj: Vodi in varuj nas vekomaj!
Vsi: Vsak dan te slavimo, o dobrotljiva!
Voditelj: In radi bi te večno častili s srcem in usti.
Vsi: Daj nam, o Marija, milost, da se zdaj in vselej obvarujemo vsakega greha!
Voditelj: Usmili se nas, naša ljuba gospa, usmili se nas!
Vsi: Skaži nam svojo veliko milost, saj v tebe zaupamo, o mogočna in milostljiva
Devica!
Pesem: O Marija, naša ljuba Mati (HG 376) - 1. in 2. kitica
(Skupaj se posvetimo Brezmadežni.)
Vsi molimo: Marija, Mati našega Odrešenika in naša Mati!
Z vsem zaupanjem prihajam k tebi in ti posvetim sebe (vso našo družino,
župnijo in ves naš narod). Želim živeti pod tvojim varstvom in se ravnati po
tvojem zgledu.

Ti si vase sprejela Božjo Besedo, Jezusa Kristusa, in vsak dan živela njegovo
življenje: naj Kristus po svojem Duhu živi tudi v nas in naj ga prinašamo
sodobnemu svetu.
Dekla Gospodova si zvesto izpolnjevala Očetovo voljo: naj vedno spoznavamo v
naročilih Cerkve in življenjskih razmerah Božjo voljo in jo velikodušno
izpolnjujemo.
Elizabeti si govorila, kako velike reči ti je storil Bog: naj se tudi mi vedno
zavedamo, da vse prejemamo od Boga.
Trpela si ob križu svojega Sina in sodelovala pri našem odrešenju: naj tudi mi z
vso voljo sprejemamo križ in se pridružimo trpečemu Kristusu v naših bratih.
V največji zapuščenosti si verovala, upala in ljubila, da bi tudi mi nikoli ne
omahovali v svojem krščanskem poklicu.
Sprejmi, dobra Mati, mojo iskreno izročitev in posreduj za nas vse pri svojem
Sinu, našem Gospodu, in nebeškem Očetu, da ostanemo tej posvetitvi zvesti.
Amen.
Zapojemo Marijino hvalnico: Moja duša poveličuje Gospoda (HG 24)
Voditelj: Z ljubljenim Sinom nas blagoslovi Devica Marija.
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