
- križ 
 

30. dan: Kraljica miru 

 

»Danes je predzadnji šmarnični dan. Joj, kako hitro gre mesec naokoli,« je 

na glas razmišljal očka in že gledal po koledarju naprej ter ugotavljal, 

kakšno delo ga čaka v naslednjih dneh. »Spoznali pa bomo zadnje ime za 

Marijo. Čisto zadnji vzklik pravi Kraljica miru,« je povedala mami. »Prosi 

za nas!« je dodala Vesna. »Je imela Marija na zemlji mirno življenje? 

Zakaj ji rečemo Kraljica miru?« je tokrat zanimalo Matevža. »Uf, daleč od 

tega. Ko je bila Marija mlado dekle in jo je obiskal nadangel ter ji povedal, 

da pod srcem nosi Božjega sina, je bila Marija zagotovo zelo nemirna,« je 

vedel povedati očka. »In prav nič mirna verjetno ni bila, ko ji je prerok v 

templju kmalu po rojstvu otroka napovedal, da bo morala še veliko trpeti,« 

je dodala mami. »No, zakaj pa potem pravimo Mariji Kraljica miru?« je 

zdaj zanimalo tudi Manco. »Marija je za čas življenja na zemlji zagotovo 

čutila mnogo nemira v sebi. A hkrati je imela ogromno vere in opore v 

Bogu, zato je še danes lahko priprošnjica za mir.« »No, kaj pa za vas 

pomeni mir?« je zdaj postavila vprašanje mama. »Jaz čutim v sebi mir 

takrat, kadar me ne skrbi kaj glede dela in kadar v hiši ni stalnega 

direndaja,« je povedal očka. »Jaz pa imam rada mir, preden grem spat, ne 

pa da se takrat mamica in Matevž prepirata,« je rekla Manca. »Jaz pa rada 

v miru preberem elektronsko pošto in popijem kavo,« je dodala še mami. 

Ravno tedaj je sredi dnevne zavladal nemir, saj sta Vesna in Primož hkrati 

želela imeti isto žogo. Mama je v naročje vzela Primoža, očka Vesno, 

Matevž pa žogo, s katero so se na očkovo pobudo začeli vsi skupaj igrati. 

»Če rečemo, da je Marija Kraljica miru, s tem ne mislimo miru, kakršnega 

imamo zdajle, ko sta Primož in Vesna nehala jokati. Marija je Kraljica 

miru, ki vlada v svetu. Slavimo in častimo jo lahko, da živimo v kraju, kjer 

ni vojn, kjer je bil bolezenski virus uspešno premagan. Kraljica miru, ker 

imamo v srcu vero, ki nam prinaša v življenje večno upanje in nas pomirja, 

kadar nas tarejo skrbi,« je razložila mami. »Manca, ti boš čez dobro leto že 

začela z ocenami v šoli. Tudi takrat se lahko priporočiš in prosiš Kraljico 

miru. Da se boš pred kakšnim ocenjevanjem znala umiriti in pravilno 

odločati,« je dal nasvet očka. »Marija Kraljica miru, bodi vedno in vselej z 

nami. Tudi med počitnicami, ki se naglo približujejo. Daj, da bo kljub 

velikemu direndaju vse krog nas v naših srčkih mir, da bomo lahko slišali 

glas Jezusa, ki nas vabi k dobremu,« je kot molitev povedala prošnjo 

mamica in zaključila igro. Napočil je čas za mirno … ali manj mirno 

večerjo.  

 

NALOGA: Zmoli molitev Zdrava Marija za mir v svetu.  
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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 


