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BREZMADEŽNA 
 

Uvod 
 

Marijin lik nam sveti v prvih adventnih tednih kot tista podoba, ki nam osvetljuje pot in 

nam kaže možnost resničnega spreobrnjenja. Marijina prisotnost je nekakšno središčna 

točka na potovanju Božjega ljudstva. Ko se danes spominjamo njene izvolitve in njenega 

»Fiat« v zgodovini odrešenja, se zahvaljujemo Bogu Očetu zanjo. Pred nas je torej 

postavljena kot zgled resnično živete vere, ki nas približuje Očetu po svojem Sinu in nas 

vabi naj ji sledimo ter tako dosežemo polnost svojega življenja. 

 

 

Prošnje za vse potrebe: 
 

Obrnimo se na nebeškega Očeta, ki nam je dal Marijo kot znamenje upanja, in prosimo: 

 

1. Jezus je ustanovil Cerkev in želel, da bi bila sveta in brezmadežna. Nebeški Oče, 

prosimo te, da bi znali živeti po Jezusovih besedah in bi tako razširjali njegovo luč po 

Marijinem zgledu. 

 

2. Nebeški Oče, z Marijo naj se pripravljamo na ponovni Jezusov prihod, da bomo 

deležni njegovega usmiljenja in odrešenja. 

 

3. Marija je bila nevesta in mati. Prosimo za žene, da bi pri Mariji iskale zgled za 

zvestobo svojemu življenjskemu stanu. 

 

4. Marija je bila prva, ki je začutila Božje življenje v sebi, in tudi prva, ki je spoznala 

globoko razsežnost Jezusovega trpljenja. Prosimo za trpeče člane naše župnije, da bi 

ob Materi vse tolažbe črpali moč in upanje za svoje življenje. 

 

5. Nebeški Oče, pridruži Marijini slavi vse naše drage, ki si jih že poklical v večnost. 

Naj se z njo veselijo in uživajo večno srečo. 

 

Oče v nebesih, ki si nam dal Marijo za zgled zvestobe v zavezi, pomagaj nam, da se 

bomo v letošnjem adventnem času zavestno trudili za pristen odnos med seboj in s teboj, 

ki živiš in nas ljubiš vekomaj. Amen. 
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Zahvala po obhajilu 
 

Jezus, ki si v mojem srcu, 

zahvaljujem se ti za tvoje rojstvo iz žene, 

z njim si ponovno ovrednotil vsako ženo in mater naše družbe. 

 

Jezus, ki si v mojem srcu, 

zahvaljujem se ti za zgled življenja v družini, 

z njim si ponovno dal smisel vsaki človeški družini. 

 

Jezus, ki si v mojem srcu, 

zahvaljujem se ti za tvojo Mater, ki si nam jo  

dal za našo Mater,  

z njo si vsakemu zapuščenemu zagotovil varnost in zavetje njenega Srca. 

 

Jezus, ki si v mojem srcu, 

zahvaljujem se ti za materinsko ljubezen tvoje 

Matere, ki se razliva na vso zemljo, 

z njo nas spremljaš in ohranjaš v prizadevanju za vedno polnejše življenje. 

 


