
- križ 
 

25. dan: Kraljica mučencev 

 

»Vesna, nikar ne udarjaj Matevža, to boli. V naši hiši se ne tepemo,« je 

poudarjal očka. »Če mi pa teži,« je kljubovala Vesna. »Pa vseeno, ne 

pretepaj se!« je ponovila mama. »Takoj pridita oba sem. Želim, da se 

opravičita drug drugemu. Matevž, slišala sem, da si namerno jezil Vesno, 

Vesna, ti pa vseeno nikdar ne udarjaj.« »Današnje ime za Marijo govori 

ravno o tem.« »Kaj, a je Marija danes kraljica vseh, ki se pretepajo?« je 

malo za šalo, malo zares vprašala Manca z navihanim nasmeškom na 

obrazu. »Ne, Mariji bomo danes rekli Kraljica mučencev.« »Mučenci pa so 

vsi tisti ljudje, ki so bili hudo preganjani in pretepeni le zaradi tega, ker so 

imeli v sebi močno vero v Boga,« je povedala mami. »Kaj, a je kdo umrl 

zaradi tega, ker je bil Jezusov prijatelj?« se je čudila Manca. »Ja, prav 

zares. Grozno, ampak resnično. Ljudje smo si med seboj zelo različni – 

nekateri imamo v sebi vero, drugi je nimajo, nekateri pa so zelo nesramni 

in hudobni do ljudi, ki drugače razmišljajo. In ravno zaradi takih je 

marsikdo moral celo zapustiti ta svet. In to tako, da je bil pretepen ali so ga 

mučili na mnogo drugih načinov,« je tokrat razlagal očka. »In Marija je 

kraljica vseh teh ljudi, ki so jih mučili. Marija jih je sprejela, kot je sprejela 

svojega sina in kot sprejema vsakega izmed nas. Vsem mučenikom je 

verjetno še posebej stala ob strani, saj so morali biti zelo pogumni, odločni 

in globoko predani Jezusovim besedam. Mučili, pretepali in zasramovali so 

jih le zaradi tega, ker so bili Jezusovi prijatelji in so želeli svojo vero živeti 

na polno,« je dodala mamica. »O, to je pa grozno. Kaj pa, če bo mene kdo 

mučil, ker sem Jezusov prijatelj?« se je ustrašil Matevž. »Mislim, da ne, 

Matevž. Upam, da ne. In nikoli ne smemo misliti na to. Mi moramo namreč 

verovati, da nas angeli čuvajo, da bo Marija naša pomoč in Jezus opora ter 

da nas čaka mirna pot do snidenja z Marijo in Jezusom,« je menil očka. »In 

ko smo ravno v zadnjem delu meseca maja. Čez nekaj dni se bomo 

spominjali tudi gospoda, ki je bil Slovenec in je umrl tako, da so ga grdo 

pretepali in mučili. Lojze Grozde. Bil je še mlad fant, zelo priden učenec, 

živel je brez staršev in nekoč so ga neki ljudje, ki so bili hudobni in zelo 

nastrojeni proti Bogu, videli, da nosi v žepu molitvenik – to je knjižica, v 

kateri so zapisane mnoge molitve. Potem so ga na sila grd način pretepli do 

smrti. Zdaj je zagotovo v nebesih, ob Mariji, ki ga tolaži in se mu 

neskončno zahvaljuje, saj je mnogo hudega trpel zaradi tega, ker je jasno in 

glasno dal vedeti, da mu vera v Boga veliko pomeni. Bil je pogumen, bil je 

pošten, bil je predan Bogu,« je dodala mama. »Vem, otroci, vse tole je kar 

težko razumeti. A vedeti moramo, da so Božja pota včasih zelo 

nerazumljiva. Včasih res ne vemo, za kaj je kakšna stvar, ki se zgodi, 

dobra. In se obračamo na Marijo, naj vendar pomaga in ne dopusti kakšnih 

reči … A vedite, Bog, ki nas je ustvaril, nam je dal svojo voljo. Prav 

vsakemu izmed nas, zato je zelo pomembno, kakšne odločitve v življenju 

sprejemamo. Vsak se mora zase truditi biti dober, pošten, srčen in 

odgovoren. To je pot do – česa?« je želel z vprašanjem skleniti očka. 

»Nebes!« sta hkrati zaklicala Manca in Matevž, ki sta ta stavek že stokrat 

slišala od očka ali mamice.  

 

NALOGA: Danes pri večerni molitvi zmoli očenaš, da bi znal v življenju 

biti pogumen, kot so bili pogumni vsi mučenci. Da nikdar ne bi pozabil na 

Jezusa in da bi bil vedno njegov dobri in pravi prijatelj.  
 

/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 


