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SREDA
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Pesem
Božji nam je rojen Sin, radujmo se!
K nam je prišel iz višin, veselimo se!
Iz prečiste Deve, rodbine kraljeve,
Božji nam je rojen Sin.
Davno že prerokovan, radujmo se!
Beli je zagledal dan, veselimo se!
Iz prečiste Deve …
Bog se učlovečil je, o radujmo se!
Da bi nas odrešil vse, veselimo se!
Iz prečiste Deve …
Psalm 24
Odpev: Glej, Devica je spočela od Svetega Duha,
Adamova hči je rodila Božjega Sina.
Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *
zemeljski krog in njegovi prebivalci.
Zakaj on ji je na morjih postavil temelje, *
utrdil jo je na veletokih.
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Kdo se bo povzpel na Gospodovo goro, *
kdo bo stal na njegovem svetem kraju?
Tisti, ki je nedolžnih rok in čist v srcu, *
ki svoje duše ne dviga k praznim rečem
		
in ne prisega po krivem.
Ta bo prejel blagoslov od Gospoda, *
pravičnost od Boga, svojega rešitelja.
To je rod tistih, ki te iščejo, *
ki hočejo najti tvoje obličje, Bog Jakobov.
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Dvignite, vrata, svoje glave, dvignite se,
		
starodavne duri, *
da vstopi kralj veličastva.
Kdo je ta kralj veličastva? *
Gospod, silen junak, Gospod, junak v boju.

Dvignite, vrata, svoje glave, dvignite se,
		
starodavne duri, *
da vstopi kralj veličastva.
Kdo je ta kralj veličastva? *
Gospod nad vojskami, on je kralj veličastva.
Iz Frančiškovih spisov
Prepevajte Bogu, našemu pomočniku: vriskajte z
radostnim glasom Gospodu, živemu in pravemu
Bogu. Kajti Gospod je vzvišen in strašen; velik Kralj
nad vso zemljo. Saj je najsvetejši Oče nebeški, naš
Kralj pred veki, z višin poslal svojega ljubljenega
Sina, ki se je rodil iz blažene Device, svete Marije.
(Molitveno bogoslužje, Ps 15)
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2. maj
Iz Akatista
Poslan je bil nadangel iz nebes, da pozdravi Bogorodico: Raduj se! Ko je zrl tebe, Gospod, ki v njej si
človek postal, je ves iz sebe stal in ji vzklikal:
Raduj se, vrh pojmovanjem ljudi nepristopen;
raduj se, brezno nepregledno očem angelov;
raduj se, prestol velikega Kralja;
raduj se, nosilnica nosilca vesolja.
Pozdravljena Devica – Mati!
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Zavedajoč se vsa sveta deviškega sklepa, nadangelu pravi pogumno: Tvoje čudovito sporočilo se
mi zdi težko sprejemljivo. Napoveduješ spočetje
brez sodelovanje moža in nosečnost ter vzklikaš:
Aleluja! Aleluja! Aleluja!
Iz Svetega pisma
Iz 61,10
Silno se veselim v Gospodu, moja duša se raduje
v mojem Bogu. Zakaj odel me je z oblačilom odrešenja, ovil me je z ogrinjalom pravičnosti, kakor
ženina, ki si nadene venec, kakor nevesto, ki se
okrasi z nakitom.

Marijina hvalnica Moja duša
(glej stran 135)

Vzkliki iz litanij
Sveta Marija, - prosi za nas
Mati ljubezniva,
Mati čudovita,
Mati dobrega sveta,
Mati Stvarnikova,
Mati Odrešenikova,
Devica najmodrejša,
Devica častitljiva,
Devica hvale vredna,
Devica mogočna,
Očenaš in Zdravamarija
Sklepna molitev
O Bog, svojega Sina, Besedo in kruh življenja, si iz
nebes poslal v naročje svete Device; daj nam, da
bomo po Marijinem zgledu s pozornim poslušanjem Svetega pisma in z vedno bolj živim sodelovanjem pri skrivnostih odrešenja sprejeli učlovečeno Besedo. To te prosimo po našem Gospodu
Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu
Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
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Marijina hvalnica Moja duša
Frančiškov odpev: Sveta Devica Marija, ni tebi enake med vsemi ženami sveta, hči in dekla vzvišenega in najvišjega Kralja, Očeta v nebesih, mati
najsvetejšega Gospoda našega Jezusa Kristusa,
nevesta Svetega Duha; prosi za nas, skupaj s svetim nadangelom Mihaelom in vsemi nebeškimi
močmi in z vsemi svetniki, svojega presvetega ljubljenega Sina, Gospoda in Učenika.
Moja duša poveličuje Gospoda *
in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku;
zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je stóril Mogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod traja njegovo usmiljenje *
z njimi, ki mu v strahu služijo.
Moč je pokazal s svojo roko, *
razkrópil je tiste, ki so v svojem srcu ošabni.
Mogočne je vrgel s prestolov *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Zavzel se je za svojega služabnika Izraela *
in se spomnil usmiljenja,
kakor je govóril našim očetom,
Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke.”
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