Devetdnevnica k Mariji Pomočnici
Oče naš …
Zdrava Marija …
Slava Očetu …
Hvaljeno in češčeno naj vedno bo
- presveto Rešnje Telo.
Zdaj in vekomaj - Amen.
Pozdravljena, Kraljica, mati usmiljenja, življenje, veselje 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
in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa.
O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija!
Marija pomoč kristjanov, - prosi za nas.
Vse molimo 3x.

K rakovniški Mariji Pomočnici
Marija, naša Mati in Pomočnica! Vedno znova nas sprejemaš s svojim ljubečim pogledom. Z zaupanjem se ti izročamo v
varstvo. K tebi hitijo otroci, bodi jim mati in vzgojiteljica. K tebi prihajajo fantje in dekleta, spremljaj jih na poti mladosti. Nate se
obračajo starši, pomagaj jim v službi življenja. Vate se ozirajo bolni in osamljeni, tolaži jih v njihovih stiskah. Marija Pomočnica,
posreduj pri Bogu s svojo priprošnjo za najbolj preizkušane brate in sestre, ki iščejo smisel življenja. Daj Cerkvi na Slovenskem
tiste rodovitnosti, da se bodo mnogi odzvali Božjemu klicu. Marija, stopi med nas na križpotja življenja. Spremljaj nas na poti k
Bogu. Amen.

K svetemu Janezu Bosku
Sveti Janez Bosko! Poslušen Svetemu Duhu si postal oče in učitelj mladine, salezijanski družini pa si izročil zaklad ljubezni do
malih in ubogih, predvsem mladih.
Pomagaj nam, da tudi mi postanemo znamenje in nosilci Božje ljubezni mladini. Navdihuj nas, da bomo svoje srce oblikovali po
srcu Kristusa, Dobrega pastirja. Izprosi vsem članom svoje družine srčno dobroto, vztrajnost pri delu, modrost pri presojanju,
pogum v pričevanju, velikodušnost v apostolskem delu, ljubezen do Evharistije in Marije! Nakloni nam milost, da bomo zvesti
poklicu, ki nam ga je Gospod namenil. Daj, da bomo pod Marijinim vodstvom skupaj z mladimi veselo stopali po poti, ki vodi k
Ljubezni. Amen.

K svetemu Dominiku Saviu
(predvsem molitev ministrantov)
Sveti Dominik Savio, ti si naš vzornik in zavetnik, Z don Boskovo pomočjo si se naučil sveto živeti. Po tvojem zgledu naj iskreno
ljubimo Jezusa, goreče častimo Marijo, zbrano in zavzeto sodelujemo pri sveti maši in veselo izpolnjujemo svoje vsakdanje
dolžnosti. Ti, ki si sklenil: “rajši umreti, kakor grešiti” pomagaj tudi nam, da se bomo ogibali vsakega greha in dosegli lepoto
nebes. Tam se bomo nekoč s teboj, z devico Marijo, z angeli in svetniki pri Bogu veselili na veke. Amen.

Za duhovne poklice
Gospod Jezus, Božji Pastir duš, Ti si poklical apostole, da bi postali ribiči ljudi. Pritegni tudi danes k sebi goreče in plemenite
fante iz naših družin ter jih naredi za svoje učence in služabnike. Zbudi v njih željo po odrešenju vseh ljudi, za katere na naših
oltarjih vsak dan obnavljaš svojo daritev na križu. Pokaži jim, Gospod, vse pokrajine, kjer toliko naših bratov in sester prosi za luč
resnice in gorečo ljubezen. Naj odgovorijo tvojemu klicu, postanejo sol zemlje in luč sveta. Na zemlji naj nadaljujejo tvoje delo
odrešenja in gradijo tvoje skrivnostno telo, ki je Cerkev.
Tudi številna in velikodušna srca deklet milostno pokliči, Gospod. Vlij jim hrepenenje po evangeljski popolnosti in zbudi v njih
željo, da se bodo službi za tvojo Cerkev ter za uboge in bolne žrtvovale z vsem žarom in vso močjo tvoje ljubezni. Amen.

Za razsvetljenje
Pred teboj sem, preblaga Devica, da si izprosim veliko milost spoznanja, kaj naj storim. Nič drugega ne želim, kakor
izpolnjevati popolnoma in ves čas svojega življenja voljo tvojega božjega Sina. Mati dobrega sveta, daj, da bom poslušal tvoj glas,
in tako pregnal vsak dvom iz svojih misli. Ker si mati mojega Zveličarja, pričakujem od tebe, da boš tudi mati mojega zveličanja.
Devica Marija, če mi ti ne boš poslala žarka božjega Sonca, katera luč me bo razsvetlila? Kdo me bo poučil, če ne ti, ki si mati
neustvarjene Modrosti?
Poslušaj torej moje prošnje! Ne dopusti, da bi zašel na kriva pota! V mojih dvomih in omahovanjih me vodi po pravi poti v večno
življenje: ti si moje edino upanje, ti imaš polne roke zakladov kreposti in življenja, ti razdajaš sadove slave in svetosti.
(Molitev sv. Janeza Boska za izbiro poklica)

