Devetdnevnica k Mariji s Stare Gore
Sveta Devica s Stare Gore,
ki si vedno varovala in branila vse,
ki v Tebe zaupajo.
PROSIM TE, ozri se z materinskim
očesom tudi na name,
ki se k Tebi zaupno zatekam.
Ubogi grešnik sem, a ti si naša Mati.
Obžalujem vse hudo, ki sem ga storil
in zaupam v tvojo materinsko dobroto.
O Sveta Devica
ti poznaš našo žalost in naše upanje:
prosi Jezusa za nas, moli z nami.
Glej, o Marija,
v kakšnih stiskah se nahajam!
K tebi sem pribežal:
PROSIM TE, daj mi moči
in od Tvojega Sina Jezusa
mi izprosi milost,
da bom vdano prenašal vso pokoro,
ki sem jo s svojimi grehi zaslužil.
Priznam, da nisem vreden, da bi uslišala moje prošnje,
toda sedaj se kesam, da sem se vdal
vabam hudobnega duha, pokvarjenega sveta in poželenju telesa
in po Tvoji priprošnji želim zadobiti od Jezusa
odpuščanje vseh mojih grehov.
Pomagaj nam,
da bomo vedno in v vsem izpolnjevali božjo voljo
in da žalost ne bi nikdar zadušila zaupanja, ki ga imamo do tebe.
Spomni se, da nas je Jezus na Kalvariji izročil tvoji materinski skrbi:
PROSIMO TE, čuvaj nad nami in nam pomagaj.
O Mati božja s Stare Gore,
koliko ljudi se je že zateklo k tebi in bili so uslišani:
sprejmi tudi našo ponižno molitev.
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1 - O Mati božja s Stare gore,
ki si že od prvih začetkov Cerkve
iz tega hriba razširjala luč evangelija,
napravi tudi nas, kakor si sebe
za zveste poslušalce Jezusovih naukov
in pomagaj nam, da po njih živimo.
O slavna Devica, ki si za svoje prebivališče
izbrala Staro goro,
kjer so naši predniki častili malike
in jim zažigali kadilo,
in si že v prvih časih krščanstva
s te zvišane gore oznanjala luč evangelija
našim narodom,
PROSIMO TE,
ohrani nam živo vero in razsvetli vse,
ki še tavajo v teminah nevere in v smrtni senci,
da bodo tudi oni našli pot, ki pelje k tebi v nebesa.
Zdrava Marija.
O Marija Kraljica s Stare gore, prosi Jezusa za nas.

2 - O slavna Devica Marija s Stare Gore,
ti si branila naše ljudstvo pred pogostimi vdori,
ki so okrvavili to zemljo:
vzemi iz našega srca vsako sebičnost, ki nas deli in daj,
da se bomo počutili vsi med seboj
kot bratje in tvoji otroci.
O slavna Devica,
ki si s Stare gore bila nepremagljiv obrambni zid
proti sovražnikovim navalom
in si krščanskim bojevnikom pripomogla,
da so neštetokrat slavili zmago nad sovražnikovo vojsko
in njihove uplenjene zastave prinesli pred Tvoj prestol,
2

PROSIMO TE,
da bi tudi mi vedno premagali sovražnike krščanskega imena
in da bi se, zvesti katoliški cerkvi, obvarovali pred vsako zmoto
in ohranili čistost svete vere
Zdrava Marija.
O Marija Kraljica s Stare gore, prosi Jezusa za nas.

3 - O Sveta devica, ki si odgovorila na angelov pozdrav
in si z občudovanjem vsega stvarstva
postala Mati božja in Mati Cerkve,
daj, da bomo vedno gledali vate,
kot v svoj ljubeznivi vzor in bomo mogli biti
vedno vdani v božjo voljo in v službi bratom.
O slavna Devica,
ljubezniva dobrim angelom in ljudem,
strašna pa zavrženim duhovom,
ki niso mogli vzdržati
pred veličastvom tvojega svetišča na Stari gori
in so morali zapustiti mnoga že obsedena telesa,
IZPROSI NAM to milost,
da bi tudi mi peklenski kači glavo strli
in tako lahko služili samo Bogu,
edinemu Gospodu in Stvarniku nebes in zemlje.
Zdrava Marija.
O Marija Kraljica s Stare gore, prosi Jezusa za nas.
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4 - O mogočna mati božja s Stare gore,
čudežno si obvarovala naše kraje kuge,
reši nas bolezni in žalosti,
ki nas mučijo, reši nas greha,
da bomo mogli živeti kot tvoji pravi otroci
in doseči uživanje veselja s teboj v Bogu.
O slavna Devica, ki si čudežno odvrnila
strašno kugo, ki je pustošila našo deželo,
in so Ti ljudstva rešena grozotne smrti
v znak hvaležnosti, poklonila v tem
svetišču iz srebra izdelane podobe svojih
mest,
PROSIMO TE, obvaruj nas smrtnega greha,
ki je kuga za dušo in telo,
da bomo tako živeli v pravičnosti in milosti božji,
dokler nas ne bo smrt rešila
in privedla v nebeško svetišče.
Zdrava Marija.
O Marija Kraljica s Stare gore, prosi Jezusa za nas.

5 - O prelepa Mati božja s Stare gore,
slepim, ki so te zaupno prosili,
si podarila dar vida in radost vere, podeli nam milost,
da bomo občudovali Stvarnika v lepotah stvarstva
in ne bomo nikdar izgubili izpred oči Kristusa,
ki je prava luč sveta.
O slavna Devica, ki si slepim,
ko so zaupno molili pred oltarjem ob Tvojih nogah,
dala v svetem obhajilu Jezusa, ki je prava luč sveta
in z Jezusom tudi luč njihovih telesnih oči,
da so s polno radostjo zaklicali:
"Vidimo te lepa Gospa s Stare gore"
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PROSIMO TE, daj tudi nam,
da bomo v lepotah stvarstva občudovali stvarnika vseh stvari
in ohranili čisto srce
in tako mogli nekoč večno gledati in uživati Boga.
Zdrava Marija.
O Marija Kraljica s Stare gore, prosi Jezusa za nas.

6 - O blagoslovljena devica Marija s Stare Gore,
bolnikom, ki so jih podpirale dobrotne roke,
ko so priromali k temu svetišču,
si podarila milost ozdravljenja,
daj, da bomo znali biti močni v trpljenju,
zaupni v Gospodovo mogočnost
in biti sposobni združevati se, kakor ti,
v trpljenju s križanim Kristusom.
O slavna Devica, ki si ubogim bolnikom, ko so jih usmiljene roke
podpirale, da so se napravili na pot na Staro goro,
ali pa so si sami pomagali in se vlekli ob bergljah,
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dala tako čudežno moč, da so odklonili ali pa odvrgli vsako pomoč
in so sami nadaljevali pot in veseli in ozdravljeni
pokleknili pred Tvojo čudežno podobo,

PROSIMO TE, daj nam,
da bomo brez sleherne lenobe v srcu veselo služili Gospodu
in hodili po poti njegovih zapovedi.
Pomagaj nam, prosimo te,
da bomo z vso ljubeznijo in potrpežljivostjo nosili svoj križ.
Zdrava Marija.
O Marija Kraljica s Stare gore, prosi Jezusa za nas.

7 - O dobrotna Devica, naša Mati, ki si večkrat
v svetišču na Stari Gori ganila srca grešnikov
in jim podelila milost spreobrnitve in tolažbo molitve,
priznamo pred teboj,
da smo šibke stvari in potrebni pomoči:
pridi nam v pomoč,
kadar smo v skušnjavah ošabnosti ali strahopetnosti
ter nam podeli vedno milost božjega odpuščanja.
O slavna Devica, ki si večkrat v svetišču na Stari gori
dala poslušati pobožnemu ljudstvu angelske melodije
in si svetišče samo obdala s čudežnim sijajem.
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PROSIMO TE,
sprejmi z angelskimi tudi naše hvalnice in nam po smrti daj,
da bomo občudovali sijaj časti in slave,
ki Te obdaja v nebesih.
Zdrava Marija.
O Marija Kraljica s Stare gore, prosi Jezusa za nas.

8 - O Devica ljubezniva, ki si vedno gledala
pred tvojimi nogami neutrudne množice romarjev,
podeli tudi nam milost,
da bomo gojili vedno pravo pobožnost do tebe
in da bomo prihajali k tvojemu svetišču
z duhom vere, te prosili ter dosegli tvoje varstvo.
O slavna Devica, ki si videla zamaknjenega pred Tvojo podobo
svetega Jožefa Labre, čudovitega romarja,
ki je vse življenje obiskoval najslavnejše romarske božje poti,
in blaženo Benvenuto Bojani, ki ni zmogla strme poti na Staro Goro,
ker je bila še premajhna in je zato lahko le od daleč obrnjena k Tebi
dolgo časa pobožno molila,
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PROSIMO TE,
daj tudi nam,
da bomo po vzgledu
teh svetnikov
imeli tudi mi globoko češčenje
do Tvoje podobe
in skesani prihajali romat
na Staro goro
in Te prosit usmiljenja.

Zdrava Marija.
O Marija Kraljica s Stare gore, prosi Jezusa za nas.

9 - O Mati božja,
ki si nam tako mila in draga v podobi na Stari gori,
ti si ljubezen, ti si moč, ti si priprošnja, ti si odpuščanje.
V tvojih očeh sije sladka ginjenost, blesti vsa nežnost,
ki jo imaš do tvojega deteta in do nas.
Iz tega tvojega prestola dobrote, o Marija,
sprejmi še posebno zaupljivo prošnjo,
ki jo dvigamo k tebi:
PROSIMO TE, prosi pri svojem Sinu za milost,
ki nam je tako pri srcu: …..
On te bo gotovo uslišal,
mi pa ti bomo na veke hvaležni
in pripovedovali bomo vsem
o dobrotah, milosti in usmiljenju,
ki ga deliš v tvojem svetišču.
Zdrava Marija.
O Marija Kraljica s Stare gore, prosi Jezusa za nas.
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Zahvalna molitev

O čudodelna Mati božja s Stare gore,
obrnili smo se do tebe v naših velikih potrebah
in smo te prosili živo vero.
Sprejela si našo ponižno molitev in si nas uslišala.
Hvala ti o Mati Marija!
Naše življenje bo odslej ena sama zahvalna pesem hvaležnosti
in proslavljanja tvoje dobrote.
Obljubljamo ti, Devica,
da bomo širili povsod češčenje do tebe
in bomo služili zvesteje Jezusu,
ki daje tebe tudi nam za Mater, premilo in mogočno Kraljico.
PROSIMO TE,
tvoja skrb za nas in naklonjenost do nas naj nimata nikdar konca,
vse dokler ne bomo dospeli pred teboj
in te bomo občudovali in te blagrovali v nebesih.
Amen.

Zdrava Marija.
O Marija Kraljica s Stare gore, prosi Jezusa za nas.
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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 usmili se nas.
Bog Sveti Duh - usmili se nas.
Sveta trojica, en sam Bog usmili se nas.
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 hvalevredna,
Devica mogočna,
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Devica milostljiva,
Devica verna,
Podoba pravice,
Sedež modrosti,
Začetek našega veselja,
Posoda duhovna,
Posoda časti vredna,
Posoda vse svetosti,
Roža skrivnostna,
Stolp Davidov,
Stolp slonokoščeni,
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
Kraljica
Kraljica
Kraljica

brez madeža izvirnega greha spočeta,
v nebesa vzeta,
presvetega rožnega venca,
miru,
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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.

Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta božja Porodnica,
ne zavrži 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.
Prosi za nas sveta božja porodnica,
da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Podeli nam, svojim služabnikom, prosimo, Gospod Bog,
da se bomo vedno veselili zdravja na duši in na telesu,
in da bomo po častitih prošnjah blažene Marije vedno Device, sedanje
žalosti rešeni in večnega veselja deležni.
Po Kristusu Gospodu našemu. Amen.
Marija, Kraljica miru, prosi za nas
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O Sveti nadangel Mihael,
brani nas v boju: bodi nam v pomoč
zoper zlobnost in zvijačnost hudobnega duha.
Tebe, ki si knez nebeške vojske,
ponižno prosimo: preženi z božjo močjo
v pekel satana in vse druge hudobne duhove,
ki krožijo po svetu v pogubo duš.
Amen.
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