
- križ 
 

24. dan: Kraljica apostolov 

 

»Predvčerajšnjim ste bili pa v cerkvi sredi popoldneva, kajne, Vesna?« je 

očka spraševal triletnico. 

»Ja, peli smo Ves dan, vso noč,« je začela Vesna. »Ker Mariji lahko 

rečemo Kraljica angelov,« je svoje znanje podal Matevž in komaj čakal, da 

bo večerja. »Ampak, pred večerjo še novo ime za Marijo,« je pripomnil 

očka. »Potem pa kar sedimo za mizo. Tako kot so za mizo sedeli apostoli, o 

katerih bo danes tekla beseda,« je začela mama. Takrat je Manca že hotela 

vzeti s seboj iz dnevne sobe še Primoža, a ker se je tako lepo zamotil s 

kockami, ji je mamica še pravočasno pomignila, naj le sama pride k mizi in 

prisluhne. »Danes bomo Mariji rekli Kraljica apostolov. Apostoli so bili 

...« je razlagala mama, dokler je Manca ni prekinila. »Ja, vem, Jezusovi 

učenci. Njegovi prijatelji. O njih smo brali zgodbo pri verouku. O tem, 

kako jih je Jezus poklical, da so hodili z njim.« »Mami, jaz pa ne vem, 

povej, no,« je začel tarnati lačni Matevž. »Apostoli so zares bili, kot je 

rekla Manca, Jezusovi učenci in njegovi najboljši prijatelji. Bili so z njim, 

ko je živel na zemlji in je začel ljudi učiti o Bogu. Ko je ozdravljal ljudi in 

preden so ga pribili na križ. Bili so ob Jezusu, tako kot je bila ob Jezusu 

njegova in naša mamica Marija,« je pripovedovala mama. »Zanimivo bi 

bilo, če bi našteli imena vseh dvanajstih apostolov. Jih poznaš, Manca?« je 

vprašal očka. »Vem, da je bil eden Matej,« je vedela povedati Manca. »Ja, 

poleg Mateja so bili še Andrej, Janez, Jakob, Simon, Peter, Tomaž, Janez, 

Filip, Juda, Bartolomej in Juda Iškarijot,« jih je očka naštel ob pomoči 

Svetega pisma. »Dvanajst jih je bilo. In Marija je bila veliko časa ob njih. 

Po Jezusovem odhodu v nebo je bila naloga njegovih prijateljev, da odidejo 

po svetu in ljudem pripovedujejo vse, kar jih je Jezus naučil. Da širijo vero 

v Boga,« je razložila mama. »In tako kot je Jezus odšel v nebesa, so čez čas 

za njim odšli tudi vsi njegovi učenci, vsi apostoli in mama Marija. In 

Marija je zdaj lahko imenovana tudi Kraljica apostolov. Saj, kot smo 

ugotovili včeraj, smo ljudje na zemlji lahko angeli, kadar pomagamo in 

skrbimo drug za drugega, in hkrati tudi apostoli, kadar širimo vero v 

Jezusa. Kadar oznanjamo njegove besede, kadar delamo plemenita dejanja. 

In Marija je naša mama, naša srednica do Boga, naša Kraljica,« je sklenila 

mami. »Mami, no, jaz sem že lačen,« je zopet potarnal Matevž, tudi Primož 

se je že naveličal kock in prišel do mamičinega naročja. »Zdaj, zdaj bo 

večerja. Mami jo bo pripravila, mi bomo pa pripravili mizo. Tudi Jezus in 

Marija sta večkrat večerjala skupaj z apostoli,« je govoril očka. »In kipec 

Marije naj bo ob večerji pri mizi – z molitvijo bomo povabili Marijo 

Kraljico apostolov, da bo z nami. Saj smo tudi mi včasih apostoli,« je 

dodala še mama. 

 

NALOGA: Kakšnemu prijatelju, ki ne spremlja šmarnic, predlagaj, naj 

kdaj tudi on pogleda na župnijsko spletno stran. Povej mu, da pri 

šmarnicah spoznavamo nebeško mamico Marijo. Tako boš tudi ti Jezusov 

učenec – apostol. 
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- 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 


