- križ
26. dan: Kraljica pričevalcev
V šmarničnih zgodbah beremo o šestčlanski družini. Vsak izmed njih je
svojevrsten, kot ga je Bog ustvaril, skupaj pa so povezani v družino. Da so
si med seboj v oporo, pomoč in da je med njimi močna povezanost v
ljubezni. Očka je danes polno zaposlen v delavnici – bliža se konec maja,
bližajo se šolske počitnice in če želi takrat biti malo več z družino, je treba
zdaj izpolniti kakšno naročilo več. »Mami, no ... Zakaj je očka te dni tako
veliko v delavnici? Rad bi, da bi šli skupaj na kolesarski izlet. Pa ne sami,
rad bi, da gremo z očijem!« je svojevoljno dal vedeti, kako pogreša očka,
sin Matevž. »Vem, Matevž, tudi jaz si želim, da bi bil očka zdaj z nami.
Toda potrpeti moramo te dni, saj bo kmalu nedelja, in to bo dan, ko ga
bomo imeli le zase. Medtem ko čakamo, da pride domov na večerjo, pa
poslušajte razlago Marijinega imena za danes,« ga je želela pomiriti
mamica. »Kako pa bo ime Mariji danes?« je vprašala Vesna. »Danes ji bo
ime Kraljica pričevalcev!« »Kaj, kdo je pričevalec?« je bila radovedna
Manca. »Pričevalec je nekdo, ki živi tako življenje, da drugi, ko ga
opazujemo, lahko rečemo: 'Ooo, kako rad bi bil tudi jaz v kaki stvari tak
kakor on ali ona …' S svojim načinom življenja nam je vzor, kot luč, ki
kaže, kako lahko pridemo do Jezusa,« je razložila mama in dodala: »Če
smo še včeraj govorili o mučencih, kar si sam od sebe nihče ne želi biti,
smo danes že pri pričevalcih, kar pa ni tako težko. Pričuje lahko vsak izmed
nas. Kdo s svojimi dobrimi deli, kdo drug z redno in vztrajno molitvijo,
spet tretji pričuje s tem, ko vztraja v težkih okoliščinah …« »No, mami, pa
mi potem povej kakšnega pričevalca. Kdo je zate pričevalec?« je bila
radovedna Manca. »Meni so največji pričevalci tisti, ki imajo v družini
kakšno hudo bolno osebno, pa ko preberem v kakšni reviji o njih, kako
kljub temu živijo v veselju in se jim svet zaradi tega ne zdi ne krivičen ne
črn.« »Če dobro premislim, sta zame pričevalca vidva z očijem – ker si
želim biti taka, kot sta vidva, ko odrastem,« je še dodala Manca in se
močno stisnila k mamici. »O, to je pa lepo slišati, da tako misliš,« je bila
vesela mamica. »In upam, da vse vas z očkom vzgojiva v osebe, ki boste,
ko odrastete, tudi vi pričevalci – pričevalci veselja, dobrote in ljubezni v
veri.« »Kraljica pričevalcev!« je ponovil Matevž in se zamislil … »Marija
Kraljica pričevalcev sprejema mene, tebe, tebe in tebe, vsakega izmed nas,
ki se trudimo biti pričevalci. Ki se trudimo ponavljati za nekom, ki dela

dobro. Ki se trudimo biti dobri,« je sklenila mami. Zdaj pa krožnike na
mizo, pripeljal se je očka.
NALOGA: pri šmarnični pobožnosti zapojte pesem Pričeval ljubezen bom
(če znaš)
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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 na
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

