
- križ 
 

22. dan: Kraljica angelov 

 

»Mami, mami, povej nam novo ime za Marijo!« je vztrajala Vesna, ko je 

danes družina ravno vstopila v njihovo veliko in prostorno župnijsko 

cerkev. Prav namenoma so prišli v cerkev sredi dneva, ko v njej ni bilo 

nikogar razen Jezusa, ki je navzoč v omarici, ki ji rečemo tabernakelj in 

pred katero gospod župnik in ministranti vedno pokleknejo. Prosili so 

mežnarico, da jim je odklenila. Mami je namreč želela, da si v cerkvi zares 

dobro pogledajo vse, kar je okrog njih. Kipe, slike, lestence, večno lučko in 

vse drugo. »Ja, bom, bom, Vesna,« je rekla mama. »A zdaj najprej poglej 

vse te velike in mogočne slike in kipe. Želim, da vidite, koliko angelčkov je 

upodobljenih tu v cerkvi.« »Mami, cerkev, ko je cerkev takole prazna, je 

čisto drugačna kot takrat, ko je maša,« je svoje opažanje povedala Manca. 

»In tako zelo velika!« je povedal Matevž in v tistem trenutku želel splezati 

čez klop v zadnji vrsti. Mama ga ji hitro ustavila in opomnila: »Matevž, 

cerkev ni telovadnica, ni igrišče. Sem pridemo, da se naša glava in naše 

srce lahko umirita. Tukaj še lažje slišimo Jezusa. Zdaj pa poglejte okrog 

sebe. Božje podobe in angeli so tu prikazani vse okrog nas. Angeli so 

nekakšni Božji pomočniki.« »In zakaj si že trikrat izrekla besedo angel – je 

povezano z Marijinim imenom?« je zanimalo Manco. »Marija je Kraljica 

angelov,« je rekla mami. »Ooo, hudo. Marija je bila tudi kraljica,« je dejala 

Manca. »Kljub temu da je na zemlji živela tako preprosto in verjetno zaradi 

tega, ker je znala biti tako zelo vdana v Božjo voljo, lahko Marijo 

imenujemo tudi Kraljica. Marija je v nebesih. Tam so tudi angeli. Se kdo 

spomni, kateri angel je obiskal Marijo in ji povedal novico, da bo rodila 

sina?« »Ammm, je bil to nadangel Gabriel?« je previdno poskusila Manca. 

»Ja, res je. V Svetem pismu je omenjeno, da so se angeli prikazali tudi ob 

Jezusovem vstajenju iz groba. Naloga angelov danes pa je, da varujejo 

vsakega izmed nas. In Marija je kraljica njih vseh – Kraljica vseh angelov. 

Kajti angeli so najbolj popolna bitja in zato najbližje Bogu. Ker pa je Mati 

Marija Božja izbranka, je tudi kraljica njih vseh. Angeli so pomočniki 

Boga, pomočniki Marije.« »Hmmm … Zdaj sem pomislila: saj smo tudi mi 

lahko Marijini pomočniki. A je tako, mami?« je pomislila Manca. »Kadar 

delamo dobro, pomagamo drug drugemu …« »Res je, in če skrbimo drug 

za drugega, smo na nek način tudi mi angeli varuhi drug drugemu. In spet 

smo na pravi poti do nebes.« »Ampak do tja je še daleč, a ne, mami? Meni 

je na zemlji tako lepo, da se mi prav nič ne mudi v nebesa!« je povedal 

Matevž, ki je že težko čakal, da bo lahko spet zunaj vozil kolo po igrišču. 

Mama ga je pobožala po glavi, Matevž se ji je izmuznil in že tekel ven iz 

cerkve. Mama je z besedo zopet opozorila, da se po cerkvi ne teče in ne 

skače. In še preden je mali prišel do vhodnih vrat, je slišal petje …  Mami, 

Manca, Vesna in Primož so bili pred oltarjem in so peli Ves dan, vso noč, 

angeli bdijo nad menoj Gospod, ves dan vso noč, angeli, varujte me. 

 

NALOGA: Doma pred spanjem zapoj pesem Ves dan, vso noč … 
 

/TADEJA ROBLEK ŠMARNICE ZA OTROKE 2020 Imena za Marijo/ 
 

- desetka rožnega venca 
 

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. 
 

- slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, 
tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen 
 

Marija Pomoč kristjanov – prosi za nas 
 

- križ 


