
- križ 
 

23. dan: Kraljica prerokov 

 

»Še teden dni bomo spoznavali imena za Marijo, našo Kraljico,« je danes 

začela mami. »Kraljice so skoraj v vseh pravljicah, ki jih beremo, 

hudobne,« je povedala Manca. »Ja, ampak pravljice so izmišljene zgodbe, 

vse tole, kar mi spoznavamo, pa je resnično. In samo veselje je v nas lahko 

že zaradi tega, ker vemo, da naša Nebeška kraljica ni hudobna, temveč 

nadvse dobra, prijazna, usmiljena in še kaj,« je nadaljevala mami. »Kakšno 

pa je ime za Marijo danes?« je tako kot že večkrat vprašala Vesna. »Mariji 

bomo danes dali ime Kraljica prerokov.« »Kdo pa so preroki? Te besede ne 

poznam,« je rekel Matevž. »No, saj tega pa ne vem niti jaz, ki sem sicer 

bistra glavca,« je modrovala Manca. »Preroki so bili ljudje, o njih lahko 

preberemo v Svetem pismu, predvsem v Stari zavezi, ki govori o rečeh 

pred Jezusovim rojstvom. Preroki so bili ljudje, ki so govorili za Boga ali v 

Božjem imenu. Bog je od njih želel, da prenašajo Božje sporočilo ljudem. 

In Marija je kot najpomembnejša ženska za Boga njihova kraljica. Kraljica 

vseh, ki so želeli ljudem dobro po Bogu in za Boga.« »No, preroke je izbral 

Bog in jih nagovoril. Toda vsi niso želeli slišati in poslušati njegovih 

navodil. Celo preroki niso bili ubogljivi, tako da, Matevž, Manca, Vesna in 

Primož, kar recite mamici, da še preroki niso vedno ubogali Boga, kaj šele, 

da bi vi vedno ubogali mamico,« je pripomnil očka. »Kdo pa ni ubogal 

Boga?« je takoj zanimalo Matevža. »Prerok Jona,« je začela pripovedovati 

mami. »Bog je Jona nekoč poslal v veliko mesto, v katerem sta vladala 

hudobija in greh. Poslal ga je tja, da bi jim govoril o Bogu, da bi se ljudje 

spremenili in postali dobri in boljši. Jona pa ni hotel slišati njegovega 

glasu, odšel je na ladjo, ki je peljala v drugo mesto. A Bog mu ni kar tako 

dal miru. Poslal je namreč nevihto in Jona je vedel, da je to Božje 

znamenje. Pustil je, da so ga mornarji vrgli v morje, in pojedla ga je velika 

riba. Jona je v trebuhu ribe molil k Bogu in Bog ga je rešil … In potem je 

tudi Jona šel v mesto, kamor ga je napotil Bog … Tako da ga je 

navsezadnje vendarle ubogal,« je pripovedovala mami. »In Marija je 

sprejela pod svoje okrilje tudi nekaj časa neubogljivega Jona, pa vse druge 

preroke. Tako kot sprejema nas. Marija je morala imeti veliko poguma, da 

je kot mlado dekle sprejela Božje naročilo, postala mamica Jezuščku, 

Božjemu otroku … In prav je, da jo danes tako slavimo in ji pripisujemo 

tako vzvišena imena. Zares je zaradi njenega poguma, predanosti, vere in 

ponižnosti prav, da jo imenujemo Kraljica – angelov, prerokov in nas 

vseh,« je sklenila mamica. 

 

NALOGA: Zvečer pred spanjem zmoli eno zdravamarijo – za vse ljudi, ki 

so nekoč živeli na zemlji, slišali in poslušali glas Boga. Saj zaradi njih mi 

lahko verujemo in upamo.  
 

/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 


