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Zapojte ali preberite: 
Je angel Gospodov oznanil Mariji in ona je spočela od 
Svetega Duha. »Češčena si Marija,« je angelski glas; bo 
zadnja ura bila, Marija prid' po nas. 
 
 

MARIJA, MATI ADVENTA 
Moja najlepša zamisel, pravi Bog, je moja Mati. Manjkala mi je 
Mati in ustvaril sem jo. Ustvaril sem si Mater, preden mi je ona 
podarila življenje. Tako je bilo bolj varno. Zdaj sem čisto zares 
človek kakor vsi ljudje. Ničesar jim nimam zavidati, kajti imam 
Mater. Pravo Mater. Ona mi je manjkala. Moji Materi, pravi Bog, 
je ime Marija. Njena duša je brez vsakega madeža in polna milosti. 
Njeno telo je deviško in obdano s tako lučjo, da se je na zemlji 
nikoli nisem naveličal gledati, jo poslušati in občudovati. Moja Mati 
je lepa, tako lepa, da moje srce ob njej ni čutilo domotožja po 
nebeškem sijaju, ki sem ga bil zapustil. Čeprav so me na rokah 
nosili angeli - povem, kar je res, pravi Bog - ta še zdaleč ne dosega 
toplega naročja Matere, verjemite mi. (Michel Quoist) 
 
Zapojte ali preberite: 
Marija je rekla: »Glej, božja sem dekla, naj se mi zgodi, 
kar angel veli!« »Češčena si Marija,« je angelski glas; bo 
zadnja ura bila, Marija prid' po nas. 
 
 
O, kdorkoli si, ki morda v vrvežu sedanjega časa bolj med viharji 
in valovi omahuješ, kakor po varni poti hodiš, nikar ne obračaj 
oči od Marije - svetle zvezde, če nočeš, da te pokopljejo valovi. 
Če se dvignejo viharji preizkušenj, če naletiš na pečine potrtosti, 
ozri se na Marijo - morsko zvezdo in jo pokliči na pomoč! 
Če te premetavajo valovi napuha, častihlepnosti, obrekovanja, 
nevoščljivosti, poglej na Marijo – ona je tvoja zvezda vodnica. 
Če te vznemirja privlačnost greha, če si potrt zaradi obtežene 
vesti, če te razžira žalost - pomisli na Marijo! 
Če boš Njej sledil, ne boš zašel; 
če boš Njo prosil, ne boš obupaval. 
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Pod njenim varstvom ne boš oslabel! 
Marija, tvoje ime pomeni MORSKA ZVEZDA – k Bogu varno vodi 
življenja čolnič naš! 
 
 
Desetka rožnega venca: KI SI GA DEVICA OD SVETEGA DUHA 
SPOČELA! 
 
 
Zapojte ali preberite: 
Vi, oblaki, ga rosite ali zemlja naj ga da! Ve, nebesa, ga 
pošljite skor' Zveličarja sveta. Bridko so ljudje tožili, v 
grehih in temi tonili; zapustili so Boga, pot zaprli do neba. 
 
 
V mojem srcu si Marija, Jezusova mati, moja Mati! 
Nisi v oddaljenih višavah, odmaknjena, nedostopna, 
s krono zvezd obdana, od slave nebes prevzeta. 
Tukaj si, v mojih bojih, iskanjih in molitvah. 
Tukaj si, v mojih bolečinah, veseljih in upanjih. 
Tukaj si, v sleherni moji misli, kretnji, odločitvi. 
Hočem, da je vse moje tvoje! 
Ne prosim za otroštvo pod tvojim plaščem, 
ki bi bilo razvajenost brez truda in sodelovanja. 
Ne prosim za lahkotnost bivanja, za odsotnost trpljenja, 
ki je v zemeljskem življenju klesalo celo tvojo brezmadežnost. 
 
Prosim te, Mati, le za tisto čudovito zvestobo, 
ki sije iz tvoje ljubezni in je podobna luči, močnejši od sonca. 
Prosim te za zvestobo, ki jo v raju živiš dalje 
kot si jo tiho živela na zemlji. 
Ti nisi ljubila, ker bi to morala, 
nisi sledila božji volji, da bi za to kaj zaslužila, 
ti nisi bila blaga, zato da bi bila od vseh rodov blagrovana, 
ti si samo preprosto in z vsem bitjem izgovorila: »Zgodi se!«  
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In se je zgodilo - zate, zame, za vse človeške otroke! 
Zgodila se je resnična, božanska zgodba božje ljubezni. 
Na kolenih te prosim, Mati, moli, da se danes ponovi v meni! 
Že sedaj jokam od sreče, ker slutim, da si me uslišala, 
kajti nesmrtna je zvestoba tvoje ljubezni! 
 
 
Zapojte ali preberite: 
Oče večni se usmili zemlje bridkih bolečin; da bi se ljudje 
rešili, se ponudi Božji Sin. Angel Gabrijel pozdravi in 
Marija čista pravi: »Glej, pokorno je srce, Božja volja 
zgodi se!« 
 
Presveta Devica Marija! 
Ti si Jezusova Mati: 
ti si ga pod srcem nosila, 
ga rodila in z njim pod križem trpela. 
Ti si tudi naša Mati: 
tvoja materinska roka nas varuje. 
Tebi izročamo sami sebe, 
da bi v molitvi in v pokori 
spreminjali svoja srca. 
Tebi izročamo družine, 
da bi bile odprte za življenje 
in bi mladim odkrivale duhovne vrednote. 
Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, 
da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost. 
Tebi izročamo slovensko domovino, 
da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila. 
Tebi izročamo naše rojake po svetu, 
da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini. 
Tebi, naša Mati,  
se vsi skupaj posvetimo. 
Sprejmi nas v svoje varstvo 
in nas izroči svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku, 
ki živi in kraljuje vekomaj. 
Amen. 
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Desetka rožnega venca: KI SI GA DEVICA V OBISKOVANJU 
ELIZABETE NOSILA! 
 
 
Zapojte ali preberite: 
Vso zemljo tema krije in spijo rožice, a Cerkev v čast 
Marije obhaja zornice. V teh dneh pa kliče nas, v teh dneh 
pa kliče nas, k brezmadežni Devici adventni sveti čas. 
 
FRANČIŠKOV POZDRAV BLAŽENI DEVICI MARIJI 

 
Pozdravljena Gospa,  
sveta Kraljica, 
sveta Božja mati Marija, 
ki si postala devica Cerkev. 
Izbral te je najsvetejši Oče nebeški 
in te posvetil z najsvetejšim ljubljenjim Sinom 
in Svetim Duhom Tolažnikom. 
V tebi je bila in je vsa polnost milosti in vse dobro. 
Pozdravljena, njegova palača! 
Pozdravljena, njegovo tabernakelj! 
Pozdravljena, njegovo domovanje! 
Pozdravljena, njegovo oblačilo! 
Pozdravljena, njegova dekla! 
Pozdravljena, njegova mati! 
In vse ve svete kreposti, 
ki se po milosti  
in razsvetljenju Svetega Duha 
izlivate v srca verujočih, 
da jih in nevernih spreminjate v Bogu zveste.  
 
 
Zapojte ali preberite: 
Poslan z nebes je angel na širni, grešni svet k 
brezmadežni Devici tja v mesto Nazaret. Devici tej 
presveti Marija je ime; iz Davidove hiše, je Jožef ženin nje. 
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Marija gotovo ni vedno razumela Boga, v katerega je verovala. Pa 
je kljub temu izrekla svoj »da« - in je pri tem ostala. »Da« - pa 
četudi niso odgovorjena vsa vprašanja, niso odpravljeni vsi dvomi 
in še zdaleč ni mogla vedeti vsega... Veruje in ljubi vsemu 
navkljub. Ljubiti ne pomeni čakati tako dolgo, da si o vsem 
prepričan – ljubiti pomeni poslušati glas srca. 
 
 
Skupaj zmolimo: 
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...  
 
 
Zapojte ali preberite: 
K Mariji angel pride, tako ji govori: »Pozdravljena, Marija, 
vsa polna milosti!« Marija se prestraši pozdrava Božjega 
in v srcu premišljuje besede angela. 
 
 
Nekateri Marijo preklinjajo, toda mnogi jo častijo. Se sprašujete, 
zakaj tolikšna ljubezen, takšna pobožnost, toliko zdravamarij? Iz 
enega samega razloga: ker je Marija v sebi oblikovala Kristusa, 
vemo, da ga lahko oblikuje tudi v nas." 
To naj bo tudi sporočilo, ki ga ponesimo vsak v advent. Dovolimo 
Božji Materi, da tudi v nas oblikuje Kristusa. Advent nam je dan 
tudi za to, da se vedno znova, da se ponovno odločimo za Jezusa 
Kristusa, za evangelij in za življenje po njem - skratka: za 
vrednote, ki dajejo življenju smisel in človeka osrečujejo, 
medsebojno življenje pa delajo lepše in bogatejše. Vzemimo s 
seboj v življenje vsaj nekaj Marijine odprtosti za Boga in njegovo 
besedo in vsaj malo več pozornosti za druge, ki nikakor niso 
slučajno postavljeni na našo življenjsko pot. Pristnega 
vrednotenja človeka in spoštovanja življenja nas uči prav Marija. 
Molimo drug za drugega, da bi zmogli v to verjeti in po tem 
uravnavati življenje. Z Marijo gre lažje, ker nas vodi k Bogu! 

http://home.amis.net/ignacnav/immaculata/moli/avemaria.html#slov
http://home.amis.net/ignacnav/immaculata/moli/avemaria.html#slov
http://home.amis.net/ignacnav/immaculata/moli/avemaria.html#slov
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Zapojte ali preberite: 
Mariji angel reče: »Nikar se ti ne boj! Ker milost si dobila, 
Gospod je Bog s teboj. Kot čista rosa pade z višine na 
zemljo, tako se ti bo dete rodilo čudežno.« 
 
 
O, moj Gospod, učloveči se v meni. 
Tudi jaz želim postati tvoj Betlehem, tvoja revna votlina, 
z nekaj prgišči slame in s šibko svetlobo tlečega upanja. 
Ne premorem več, a ti veš, da te ljubim. 
Da, Jezus,  
tebe, ki si isti Bog v jaslih in na križu, 
tebe želim ljubiti z vsakim utripom srca. 
Želim te ljubiti kot Marija, 
nežno in pozorno, v majhnih, skritih dejanjih izročitve, 
ne da bi zahtevala kaj več kakor to, 
da mi po svojem učlovečenju in rojstvu 
razvnameš ljubezen do tebe.  
 
Slava Očetu... 
 
Zapojte ali preberite: 
 
Poslušajte vsi ljudje, sveti Jožef v mesto gre. Sveti Jožef 
in Marija gresta v mesto Betlehem. 
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