Molitev za sveto Cerkev in svobodno darovanje
tradicionalne svete maše
V. O, Bog, + ozri se name in me poslušaj.
O. Gospod, pridi in mi pomagaj.
V. Slava Očetu….

Sveti Rožni Venec – Žalostni del
Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa
Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od
Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil,
umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v
nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit
žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo
svetnikov; odpuščanje grehov; vstajenje mesa in večno življenje. Amen.

Oče naš.
Zdrava Marija.
ki nam utrdi spomin;
ki nam razsvetli pamet;
ki nam omeči voljo.
Slava Očetu.

Oče naš.
Zdrava Marija. (10-krat.)

Antifona
Pozdravljena, Kraljica, mati usmiljenja,

ki je za nas krvavi pot potil;
ki je za nas bičan bil;
ki je za nas s trnjem kronan bil;
ki je za nas težki križ nesel;
ki je za nas križan bil;

življenje, sladkost in upanje naše, pozdravljena!
K tebi vpijemo izgnani Evini otroci,
k tebi zdihujemo, žalostni in objokani v tej solzni dolini.
Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas

Slava Očetu.
O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v
nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
Molimo posebno za sveto Cerkev, za papeža Frančiška, slovenske škofe,
duhovnik in redovnike, naj hrepenijo k svetosti, in vodi jih v svojem
usmiljenju po poti večnega življenja. Oče naš. Zdrava Marija. (10-krat.)
Slava Očetu.

in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa.
O milostljiva, o dobrotljiva, o sladka Devica Marija!

V. Prosi za nas, sveta božja Porodnica.
O. Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Litanije Matere Božje
Molitev k Materi Božji
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!
V. Prosi za nas, sveta božja Porodnica.
O. 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
presvete Marije vselej Device sedanje žalosti rešeni in večnega veselja
deležni. Po Kristusu, Gospodu našem. Amen.

Molimo. Vsemogočni, večni Bog, ki si telo in dušo častite Device Matere
Marije, da bi vredno prebivališče tvojega Sina biti zaslužila, s pomočjo
Svetega Duha pripravil, daj, da bomo, ki se njenega spomina veselimo, po
njenih milostljivih prošnjah prihodnjega zla in večne smrti rešeni. Po istem
Kristusu, Gospodu našem. Amen.

