DRUŽINSKA ŠMARNIČNA POBOŽNOST
❀ Zberemo se ob Marjinem oltarčku (pripravimo Marijin kip/podobo, okrasimo, prižgemo
svečko)
❀ Zapojemo eno izmed Marijinih pesmi.
❀ Naredimo znamenje križa: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
❀ Zmolimo molitev O Gospa moja ali desetko rožnega venca.
❀ Preberemo šmarnično zgodbo Največji dar ali ji prisluhnemo.
❀ Zmolimo litanije Matere Božje
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
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
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.

❀ Naredimo znamenje križa: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
❀ Zapojemo eno izmed Marijinih pesmi.
❀ Rešimo šmarnični izziv /opravimo nalogo in odpremo okence na spletnem plakatu.

Gospa Marjeta Cerar z otroki, avtorica šmarnic Največji dar

Pripravil Slovenski katehetski urad

