- križ

- desetka rožnega venca

31. dan: Konec

Litanije Matere Božje

»Oči, oči, danes je zadnji dan v maju. Šmarnice se zaključujejo,« je hitela v
očkov objem povedat Vesna. »Ja, res je. Vsega lepega je enkrat konec,« je
odgovoril očka. Mami pa je želela slišati, kaj vse so si zapomnili ob
pripovedovanju o Mariji in Jezusu. »Jaz sem si zapomnila, da je Marija
čudovita gospa, ki je ljubezniva in zelo verna. Pa vedno nas čaka, da se
lahko poboljšamo in pridemo do Jezusa,« je povedala Manca. »Meni pa je
najbolj všeč, da je Marija prijateljica tudi vseh tistih, ki so zdaj v zaporu.
Da imajo tudi oni možnost, da pridejo do Jezusa,« je imel Matevž v mislih
Marijo, ki je Pribežališče grešnikov. Očka je pomislil, kateri vzklik je bil
njemu najljubši. »Res, veliko je teh imen za Marijo. Če dobro pomislim, pa
mi je zelo všeč tisti, ki pravi, da je Marija tudi Začetek našega veselja.« To
me je prešinilo zdajle, ko vidim, kako se že veselite sladoleda, ki vas čaka
na koncu današnjega druženja.« »Katero Marijino ime pa je tebi
najljubše?« se je Manca sklonila k sestrici Vesni. Vesna se ni mogla
spomniti vsega, a ker so se otroci v zadnjih dneh doma večkrat igrali
šmarnični obred, so ji v glavi ostale besede »Sveta Marija, prosi za nas!«
Vsi so se nasmehnili Vesninim besedam, potem pa je mama predlagala.
»Zdaj pa, punci, brž pojdita po šopek rož tjale na travnik. Matevž, ti pojdi
iskat svečko in vžigalnik. Vzemimo Marijin kipec in ga nesimo okrog naše
hiše. Naj bo to znamenje, da želimo, da je Marija vedno pri nas.« In
družina se je postavila v kolono, pokrižali so se in nesli Marijin kipec,
šopek svežih rož in svečko okrog hiše. Vrnili so se v kuhinjo in tam ob
Marijinem kipcu zapeli še Marijino pesem. »Mami, zelo sem vesela, da
imam v nebesih še eno mamico,« je rekla Manca. »Ja, kajne, kako je to
krasno!« »Jaz pa le upam, da bo vsakega izmed vas Marija varovala in
predvsem, da vsak izmed vas ne bo nikdar pozabil, da se z molitvijo,
prošnjo ali zahvalo lahko oglasi pri Mariji. Po Mariji do Jezusa,« je dodal
očka. »In z dobrimi deli, prijaznostjo in veseljem do drugih ljudi naj svet
ve, da smo kristjani veseli ljudje,« je sklenila mami.

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

NALOGA: Priporoči se Mariji, naj te njena nevidna roka spremlja v
vsakdanjem življenju.
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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

