- križ
27. dan: Kraljica vseh svetnikov
Današnja zgodba se začenja v avtomobilu. Družina se odpravlja na obisk k
starim staršem. Pred vsako vožnjo, razen kadar pozabijo, se priporočijo
svojim krstnim zavetnikom. Tako se je začelo tudi danes … »Sveti
Primož,« je rekla najstarejša sestrica Manca in pogled na malega dečka, ki
je mirno vlekel svojo dudo in užival v udobni vožnji, je bil za vse prijeten.
»Prosi za nas!« so odgovorili vsi njegovi družinski člani. »Marija
Vnebovzeta, prosi za nas,« je dodala še Marijo, svojo zavetnico. »Sveti
Matej,« se je pogumno oglasil Matevž, saj je že dobro vedel, kdo je njegov
krstni zavetnik. »In Frančišek Asiški, prosi za nas!« je skorajda razločno
rekla Vesna. »Marija, Kraljica vseh svetnikov, prosi za nas!« je nadaljevala
mama. »Otroci, to je pa današnje ime za Marijo. Kraljica vseh svetnikov!«
»A to pomeni, da je Marija šefica od mojega zavetnika Mateja in od vseh
drugih naših zavetnikov?« je zanimalo Matevža. »Hmm, ja, nekako tako!«
je v nasmehu rekla mami. »Ampak, saj smo že spoznali, boljše šefice, kot
je Marija, si svetniki ne bi mogli želeti. Svetniki imajo mnogo skupnega z
Marijo. Tudi svetniki so naš vezni člen z Bogom. Včasih lahko prosimo
Marijo za pomoč, ali pa katerega drugega svetnika ali svojega krstnega
zavetnika.« »Pa razloži, mami, kdo in zakaj so sploh svetniki,« je bila
radovedna Manca. »Svetniki so ljudje, ki so že umrli, v življenju na zemlji
pa so na najrazličnejše načine sledili Jezusovemu zgledu. Če lahko
dokažemo, da je nekdo v času, ko je živel na zemlji, naredil čudež, živel
Jezusu predano, potem se tega človeka predlaga za svetnika. Najprej ga
potrdijo škofje v deželi, kjer je živel, potem mora svojo potrditev in
strinjanje dati tudi papež. Življenje vsakega posameznika, ki naj bi postal
svetnik, mora biti podrobno opisano in dokazano. To, da nekdo postane
svetnik, ni kar tako …« je povedala mami. »Uf, ampak, če si svetnik, si
zagotovo v nebesih, a ne?« je bil tokrat radoveden Matevž. »No, zadnjič,
ko si govorila o mučencih … Mučenec ne bi bil, svetnik bi bil pa z
veseljem. Bi delal čudeže, to je fino!« »Ja, mesto za svetnike je zagotovo v
nebesih. Če sta Jezus in Bog, ki sta eno, tista najpomembnejša glasnika
naše vere, je Marija takoj ob njima. Kot Jezusova mama, Božja izbranka, je
tudi Mama in Kraljica vseh svetnikov. Vseh, ki so na zemlji živeli zavzeto
vero in jim je Bog naklonil svoj blagoslov, s tem da so izstopali od
povprečnih ljudi in dajali zgled in potrditev, da je Bog resničen,« je
povedal očka. »Ti, mami, to pa bo veselo v nebesih, toliko dobrih in

zanimivih ljudi nas čaka tam,« je rekla Manca. »In hvala Bogu, da so nam
na pot življenja poslani ljudje, po katerih naša vera postaja še močnejša in
veselje nad večnim življenjem še večje,« je sklenila mami.
NALOGA: Doma se pozanimaj o svojem krstnem zavetniku. Poišči njegov
življenjepis (na internetu ali v knjižnici).
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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

