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Angel Gosodov  
 
Angel Gospodov je oznanil Mariji – in spočela je od 
Svetega Duha. 
Zdrava Marija, ... 
 
Glej, Dekla sem Gospodova – zgodi se mi po tvoji 
besedi. 
Zdrava Marija, ... 
 
In Beseda je meso postala – in med nami prebivala. 
Zdrava Marija, ... 
 
Prosi za nas, božja porodnica. 
Da postanemo vredni obljub Kristusovih. 
 
Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil 
učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj na s svojo 
milostjo in nas po njegovem trplenju in križu pripelji k slavi 
vstajenja. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 
 
Zjutraj:  za lepi današnji dan 
Opoldan:  za srečno zadnjo uro 
Zvečer: za vse naše drage rajne in za duše v vicah 
 
Oče naš … – Zdrava Marija … – Sveta Marija 
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Einzug / Vstop: 
Spet kliče nas venčani maj, 
k Mariji v nadzemeljski raj. 
Cvetice dobrave si venčajo glave, 
raduje se polje in gaj, 
raduje se polje in gaj. 
 
 

Litanije Matere Božje / Lauretanische Litanei  
 
Gospod usmili se 
Kristus usmili se 
Gospod usmili se 
Kristus sliši nas 
Kristus usliši nas 
 
Bog Oče nebeški usmili se nas 
Bog Sin, Odrešenik sveta 
Bog Sveti Duh 
Sveta Trojica, en sam Bog 
 
Sveta Marija  prosi za nas 
Sveta Mati Božja 
Sveta Devic Devica 
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Mati Kristusova 
Mati Cerkve 
Mati milosti Božje 
Mati prečista 
 
Marija, k tebi uboge reve, mi zapuš čeni vpijemo. 
Objokani otroci Eve v dolini solz zdihujemo. 
 
Mati brezmadežna 
Mati nedolžna 
Mati deviška 
 
Mati ljubezniva 
Mati čudovita 
Mati dobrega sveta 
 
Mi svoja srca ti damo, zaupno k tebi kli čemo: 
Marija varuj nas, Marija varuj nas! 
 
Mati Stvarnikova 
Mati Odrešenikova 
Mati najmodrejša 
 
Mati častitljiva 
Devica hvale vredna 
Devica mogočna 
 
Vodi Marija po pravi nas poti, 
da nas nobena skušnjava ne zmoti. 
Varuj in brani nas vse dni, 
da nas sovražnik ne dobi. 

Freu dich, du Himmelskönigin, Halleluja! 
Den du zu tragen würdig warst, Halleluja, 
Er ist auferstanden, wie er gesagt hat, Halleluja. 
Bitt Gott für uns, Halleluja. 
 
Freu dich und frohlocke, Jungfrau Maria, Halleluja, 
denn der Herr ist wahrhaft auferstanden, 
Halleluja. 
 
 
Lasset uns beten.  – Allmächiger Gott, durch die 
Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus 
Christus, hast du die Welt mit Jubel erfüllt. Lass uns durch 
seine jungfräuliche Mutter Maria zur unvergänglichen 
Osterfreude gelangen. Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. Amen. 
 
 
O Gospa moja 
O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem; in da 
se ti vdanega skažem, ti danes posvetim: svoje oči, svoja 
ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe popolnoma vsega. 
Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me kakor 
svojo last in posest. Amen. 
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Nach dem Segen / Po Blagoslovu: 
Le kliči nas venčani maj, 
k Mariji v nadzemeljski raj. 
Da večno veseli Mariji bi peli, 
o Jezus to milost nam daj, 
o Jezus to milost nam daj. 
 
 
Nekatere molitve / Ein paar Gebete: 
 
Raduj se  (v velikonočnem času namesto Angel 
Gospodov) 
 
Raduj se kraljica nebeška, 
raduj se kraljica nebeška, aleluja, 
zakaj On, ki si ga vila vredna nositi, aleluja 
je vstal, kakor je rekel, aleluja, 
prosi za nas Boga, aleluja. 
Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja, 
ker je Gospod res vstal, aleluja. 
 
Molimo. Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina 
Jezusa Kristusa si razveselil človeštvo. Po priprošnji 
njegove deviške matere Marije naj dosežemo veselje 
večnega življenja. 
 
Po Kristusu, našem Gospodu. 
 
Amen. 
 

Devica milostljiva 
Devica verna 
Podoba pravice 
 
Sedež modrosti 
Začetek našega veselja 
Posoda duhovna 
 
O Marija, o Marija, milostno imaš srce! 
K tebi, k tebi koprnijo naše misli in želje. 
 
Posoda časti vredna 
Posoda vse svetosti 
Roža skrivnostna 
 
Stolp Davidov 
Stolp slonokosteni 
Hiša zlata 
 
Saj lepše rož Ꞌce nima svet 
kot Jezus je, Marijin cvet. 
Pomagaj nam, pomagaj nam, 
Marija z Jezusom.  
 
Skrinja zaveze 
Vrata nebeška 
Zgodnja danica 
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Zdravje bolnikov 
Pribežališče grešnikov 
Tolažnica žalostnih 
 
Ti nebeške klju če imaš, o Marija, 
kar te prosimo nam daš, o Marija. 
Naša ljubljena Gospa Jezusovega srca, 
prosi, le prosi, Marija za nas. 
 
Pomoč kristjanov 
Kraljica angelov 
Kraljica očakov 
 
Kraljica prerokov 
Kraljica apostolov 
Kraljica mučencev 
 
Zapojmo na glas Mariji na čast! 
Marija devica, nebeška kraljica, le prosi za nas! 
 
Kraljica spoznavalcev 
Kraljica devic 
Kraljica vseh svetnikov 
 
O ti Kraljica majnika (angelska), 
katere prošnja vse velja, 
izprosi nam od Jezusa, 
da raj nebeški kdaj nam da. 
 
 

Maria dich lieben, ist allzeit mein Sinn; 
dir wurde die Fülle der Gnaden verlieh'n: 
Du Jungfrau, auf dich hat der Geist sich gesenkt; 
du Mutter hast uns den Erlöser geschenkt. 
 
Dein Herz war der Liebe des Höchsten geweiht; 
du warst für die Botschaft des Engels bereit. 
Du sprachst: „Mir geschehe, wie du es gesagt. 
Dem Herrn will ich dienen, ich bin seine Magd.“ 
 
Du Frau aus dem Volke, von Gott ausersehn, 
dem Heiland auf Erden zur Seite zu stehn, 
kennst Arbeit und Sorge ums tägliche Brot, 
die Mühsal des Lebens in Armut und Not. 
 
Du hast unterm Kreuze auf Jesus geschaut; 
er hat dir den Jünger als Sohn anvertraut. 
Du Mutter der Schmerzen, o mach uns bereit, 
bei Jesus zu stehen in Kreuz und in Leid. 
 
Du Mutter der Gnaden, o reich uns die Hand 
auf all unsern Wegen durchs irdische Land. 
Hilf uns, deinen Kindern, in Not und Gefahr; 
mach allen, die suchen, den Sohn offenbar. 
 
Von Gott über Engel und Menschen gestellt, 
erfleh uns das Heil und den Frieden der Welt. 
Du Freude der Erde, du himmlische Zier: 
du bist voll der Gnade, der Herr ist mit dir. 
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Skrivnost vere / Geheimnis des Glaubens: 
Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, 
in tvoje vstajenje slavimo, 
dokler ne prideš v slavi. 
 
Obhajilo / Kommunion: 
Jezus naš je vstal od smrti, 
razveseli se kristjan. 
smrt in pekel je premagal, 
vstal iz groba tretji dan. 
Dokazal božjo moč 
je to veliko noč. 
Aleluja, aleluja , aleluja , aleluja. 
 
Tretji dan po silni smrti 
njega iščejo žene. 
Z Magdaleno v svetem vrtu 
gledajo zamišljene. 
Le kje bi Jezus bil 
njih ženin ljubezniv. 
Aleluja, aleluja , aleluja , aleluja. 
 
Prvič se je bil prikazal 
Magdaleni v vrtu tam. 
da živi očitno skazal 
je še Petru in ženam 
in dvema učencema, 
ki v Emavs potvata. 
Aleluja, aleluja , aleluja , aleluja. 
 

Kraljica brez madeža izvirnega greha spočeta 
Kraljica v nebesa vzeta 
Kraljica presvetega rožnega venca 
 
Kraljica družine 
Kraljica miru 
 
Kadar pa morali bomo umreti, daj nam, Marija, še 
enkrat prejeti v Rešnjem Telesu Jezusa, milega nam 
Zveli čarja, v Rešnjem Telesu Jezusa, milega nam 
Zveli čarja. 
 
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. 
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Vsi: 
Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica, ne 
zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas 
vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena 
Devica, naša Gospa, naša srednica, naša besednica! S 
svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, 
svojemu Sinu nas izroči. 
 
Molilec: 
Prosi za nas, sveta Božja Porodnica. 
 
Vsi: 
Da postanemo vredni obljub Kristusovih. 
 
Molilec: 
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. 
 
Vsi: 
Amen. 
 
 
Gloria / Slava: 
Čast Očetu na višavi in na zemlji mir ljudem! 
Naj se zliva po širjavi milost Božja vsem stvarem. 
Tebi Jagnje, Sin Očeta, ki odjemlješ greh sveta, 
poje vsaka duša vneta slavo večno iz srca. 
 

Po berilu / nach der Lesung: 
Drevesa po vrtih cveto, 
po vejah pa ptice pojo, 
nebeški kraljici, Mariji Devici 
pozdrav ino slavo dajo. 
pozdrav ino slavo dajo. 
 
Aleluja – verz – Aleluja 
 
Gabenbereitung / Darovanje: 
Že šmarnice bele cveto 
in vrtnice venec pleto, 
da krasnega maja, se slava obhaja 
cvetici Mariji lepo, 
cvetici Mariji lepo. 
 
Tako se Marija časti, 
ko maj nje lepoto slavi. 
Za grešne sirote pa Mati dobrote 
pred sedežem Božjim kleči 
pred sedežem Božjim kleči 
 
Sanctus / Svet: 
Sveti, sveti, trikrat sveti, večni troedini Bog, 
tebi ne preneha peti vseh duhov nebeški krog. 
Vsaka stvar naj poje vdana tebi čast na vse moči. 
Večna slava in hozana naj povsod se ti glasi, 
večna slava in hozana naj povsod se ti glasi. 
 


