
Posvetitev otrok Mariji

Marija, moja mati,
poln veselja prihajam danes k tebi,

da bi ti podaril svoje srce.
Podarim ti tudi vse,

kar imam in kar delam,
vse svoje življenje.

Tebi želim izročiti vse,
ki prebivajo v mojem srcu:

svoje starše, brate in sestre,
vse svoje prijatelje,

pa tudi vse, ki so me ranili ali užalili.
Bodi ti naša mati,

blagoslovi in varuj nas.
Kot tvoj otrok te želim ljubiti

kot ljubim svojo mater in zvesto moliti.
Vedno želim misliti na to,

da pripadam tebi.
Mati, tvoj sem v tem in v večnem življenju.

Po tebi in s teboj
hočem za vedno pripadati tvojemu sinu Jezusu.

Amen.

Milijon otrok
moli rožni venec

Za edinost in mir 
18. oktobra
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Veseli del

1. ki si ga Devica od Svetega 

Duha spočela.

2. ki si ga Devica v obiskovanju

 Elizabete nosila.

3. ki si ga Devica rodila.

4. ki si ga Devica v templju darovala.

5. ki si ga Devica v templju našla.

Svetli del

1. ki je bil krščen v Jordanu

2. ki je v Kani naredil prvi čudež

3. ki je oznanjal božje kraljestvo

4. ki je na gori razodel svoje

 veličastvo

5. ki je postavil sveto 

evharistijo

Žalostni del 

1. ki je za nas krvavi pot potil.

2. ki je za nas bičan bil.

3. ki je za nas s trnjem kronan bil.

4. ki je za nas težki križ nesel.

5. ki je za nas križan bil.

Častitljivi del

1. ki je od mrtvih vstal.

2. ki je v nebesa šel.

3. ki je Svetega Duha poslal.

4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.

5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.

Veroizpoved

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, 

stvarnika ne-bes in zemlje.  In v Jezusa 

Kristusa, Sina njegovega edinega, 

Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega 

Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem 

Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; 

šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; 

šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta 

vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit 

žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; 

sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; 

odpuščanje grehov;  vstajenje mesa in večno 

življenje. Amen.

Oče nas

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje 

ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja 

volja kakor v nebesih tako na zemlji.

 Daj nam danes naš vsakdanji kruh 

in odpusti nam naše dolge, 

kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, 

in ne vpelji nas v skušnjavo, 

temveč reši nas hudega. Amen.

ZDRAVA MARIJA

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, 

blagoslovljena si med ženami in 

blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.

Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, 

zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Slava Očetu

 in Sinu in Svetemu Duhu,

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in 

vekomaj.Amen. 

O Jezus, 

odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenske-

ga ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno 

še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.

1.ki si ga device od Sv. Duha spočela

Nadangel Gabrijel je bil poslan k Mariji 
v Nazaret, da jo vpraša, če bi postala 
Jezusova mati. Razložil ji je, da bo Bog 
sam oče temu otroku. Ker je Marija ver-
ovala, da Bog vse zmore, je rekla “da”.

Jezus, prosim Te, okrepi našo vero, da 
Ti bomo znali tako kot Marija brezmej-

no zaupati in se bomo v molitvi učili 
poslušati Tvojo besedo.

2. ki si ga Devica v obiskovanju 
Elizabete nosila

Nadangel Gabrijel je Mariji povedal, da 
tudi njena sorodnica Elizabeta pričakuje 

otroka. Marija se je takoj odpravila 
na pot, da bi ji pomagala. Ko sta se 

pozdravili, je Elizabeta začutila, kako 
je otrok od veselja poskočil v njenem 

trebuhu. Sv. Duh je razsvetlil Elizabeto,  
da je prepoznala skrivnost božje Mate-
re in je polna veselja vzkliknila: “Blagos-
lovljena si med ženami in blagoslovljen 

je sad tvojega telesa.”

Jezus, prosimo Te za vse misionarje, 
ki ljudem prinašajo pomoč in veselo 

oznanilo. Daj jim moč in veselje, da da 
bodo ljudem prinašali Tebe kot prijatelja 

in Odrešenika.

3. ki si ga Devica rodila

Ko sta Jožef in Marija prispela v 
Betlehem, sta morala prespati v hlevu, 
ker zanju v prenočišču ni bilo prosto-
ra. Tam se je rodil Jezus. Prvi so ga  
počastili pastirji. Angeli so jim namreč 
pripovedovali, da se je rodil Mesija, 

Zveličar.

Jezus, prosimo te za vse družine in 
otroke, ki so ubogi, ki ne morejo hoditi 
v šolo, ki nimajo doma ali morajo od 
doma bežati. Podaj nam svoj mir in 

odprto srce, da bomo znali bogastvo 
zemlje delili z vsemi.

4. ki si ga Devica v templju darovala

Štirideset dni po rojstvu sta Jožef in 
Marija nesla Jezusa v tempelj, kot je to 
naročala  judovska postava. V tempelj 

je prišel tudi starček Simeon. Sv. 
Duh mu je razodel, kdo je otrok. Zelo 
srečen je Jezusa vzel v svoje roke 

in glasno zaklical: “Na svoje oči sem 
videl Zveličarja, Luč, ki vse razsvetli.”
Jezus, prosimo te za vse bolne, trpeče 
in osamljene; naj spoznajo, da si Ti ob 

njih in da jim Ti pomagaš nositi 
njihov križ.

5. ki si ga Devica v tempju našla

Ko je bil Jezus star dvanajst let, je šel 
praznovat velikonočne praznike – pas-
ho -, v Jeruzalem. Ostal je v templju 

in govoril pismoukom o svojem Očetu.  
Jožef in Marija sta se v skupini romar-
jev že vračala domov, nakar opazita, 
da Jezusa ni v skupini. Vsa zaskrblje-

na sta ga iskala, in ga končno  
našla v templju.

Jezus, prosimo te za vse, ki so izgubili 
svoje sorodnike in prijatelje v korona 
pandemiji, v vojnah ali naravnih kata-
strofah. Potolaži jih z gotovostjo, da 
imamo Očeta v nebesih, ki nam vsem 

želi podariti večno življenje.

Veseli del rožnega venca za otrokeRožni venec


