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1. Psalm 139 (138) – Pred vsepričujočim in vsevednim Bogom 
 
Zborovodju. Davidov psalm. 
GOSPOD, preizkusil si me in me poznaš. 
Poznaš moje sedenje in moje vstajanje, 
od daleč razumeš moje misli. 
Opazuješ moje potovanje in moje 
počivanje, 
z vsemi mojimi potmi si seznanjen. 
Zares, besede še ni na mojem jeziku, 
glej, ti, GOSPOD, si jo že spoznal v celoti. 
Zadaj in spredaj me obdajaš 
in name polagaš svojo roko. 
Prečudovito je zame spoznanje, 
previsoko je, ne morem ga doseči. 
  
Kam naj grem pred tvojim duhom, 
kam naj zbežim pred tvojim obličjem? 
Če se povzpnem v nebesa, si tamkaj, 
če si pripravim ležišče v podzemlju, si 
zraven. 
Če bi dvignil peruti jutranje zarje, 
če bi prebival na koncu morja, 
tudi tam bi me vodila tvoja roka, 
držala bi me tvoja desnica. 
Če bi rekel: »Vsaj tema me bo zgrabila, 
svetloba okrog mene se bo v noč 
spremenila,« 
tudi tema ne bo pretemna zate, 
noč bo svetila kakor dan, 
kakor tema, tako svetloba. 
  
Zares, ti si ustvaril moje ledvice, 

me stkal v materinem telesu. 
Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito 
ustvarjen, 
čudovita so tvoja dela, 
moja duša to dobro pozna. 
Moje kosti niso bile skrite pred tabo, 
ko sem bil narejen na skrivnem, 
stkan v globočinah zemlje. 
Moj zarodek so videle tvoje oči. 
V tvojo knjigo so bili vsi zapisani, 
dnevi, ki so bili oblikovani, 
ko ni še nobeden od njih obstajal. 
In zame, kako težke so tvoje misli, o Bog, 
kako silna so njihova načela! 
Če bi jih štel, bi jih bilo več kot peska; 
kadar se prebudim, sem še vedno pri tebi. 
  
O, da bi pobil krivičnika, o Bog! 
Krvoločneži, umaknite se od mene: 
tisti, ki govorijo o tebi hudobnemu načrtu v 
prid, 
ki se nesmiselno vzdigujejo zoper tebe! 
GOSPOD, mar tvojih sovražnikov ne 
sovražim, 
se mi ne studijo tisti, ki vstajajo zoper 
tebe? 
S popolnim sovraštvom jih sovražim, 
postali so moji sovražniki. 
  
Preizkusi me, o Bog, spoznaj moje srce, 
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preizkusi me in spoznaj moje vznemirljive 
misli! 

Poglej, ali je pri meni pot bridkosti, 
in vodi me po večni poti! 

 
2. Marija obiš če Elizabeto – Lk 1,39–45 

 
Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem. Stopila je 
v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete 
veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna Svetega Duha in je na ves glas 
vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa! Od 
kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava 
do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od radosti zganilo. Blagor ji, ki je verovala, da se bo 
izpolnilo, 
kar ji je povedal Gospod!« 
 

3. Napoved Jezusovega rojstva – Lk 1,26–38  
V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici, zaročeni 
z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je 
vstopil k njej in rekel: »Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!« Pri teh 
besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne boj se, 
Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta 
bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta 
Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« 
Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža?« Angel ji je 
odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi 
Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin.  
Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo 
imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče.« Marija pa je rekla: »Glej, Gospodova 
služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.  
 

4. Jeremijeva prerokba – Jer 31,15–17 

Tako govori Gospod:  
Glas žalovanja se sliši v Rami,  
bridko jokanje.  
Rahela objokuje svoje otroke,  
ne dá se potolažiti zaradi otrok,  
ker jih ni več.  
Tako govori Gospod:  
Prepreči svojemu glasu jok,  
solze svojim očem,  
kajti dobila je plačilo za svoje delo,  
govori Gospod:  
vrnejo se iz sovražnikove dežele.  
Je upanje za tvojo prihodnost,  
govori Gospod:  
otroci se vrnejo na svojo zemljo.  
 

5. Obisk modrih – Mt 2,1–18 

Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heroda, so prišli modri z Vzhoda v 
Jeruzalem in govorili: »Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli smo namreč, da je 
vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.« Ko je kralj Herod to slišal, se je 
vznemiril in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri 
njih poizvedoval, kje je rojen Mesija. Rekli so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je 
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pisano po preroku:  
In ti, Betlehem, dežela Judova, nikakor nisi najmanjši med Judovimi voditelji; iz tebe bo 
namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.«  
Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, ko se jim je 
prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in natančno raziščite glede 
deteta. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz poklonit!« Po kraljevih besedah 
so se modri odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni 
obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so 
v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili. Odprli so 
svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne 
hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.  
 
Beg v Egipt  
 
Ko so odšli, se je Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel: »Vstani, vzemi dete in 
njegovo mater béži v Egipt! Bodi tam, dokler ti ne povem; Herod bo namreč iskal dete, da bi 
ga umoril.« 14 Vstal je, ponoči vzel dete in njegovo mater ter se umaknil v Egipt. Tam je bil 
do Herodove smrti, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: Iz Egipta sem poklical 
svojega sina.  
 
Herod da pomoriti otroke  
 
Ko je Herod videl, da so ga modri prevarali, se je zelo razjezil. Poslal je svoje ljudi in dal v 
Betlehemu in v vsej njegovi okolici pomoriti vse dečke, stare dve leti in manj, po času, kakor 
ga je skrbno poizvedel od modrih. Takrat se je izpolnilo, kar je bilo povedano po preroku 
Jeremiju: Glas se je slišal v Rami, jok in veliko žalovanje. Rahela je jokala za svojimi otroki  
in se ni hotela potolažiti, ker jih ni.  
 

6. Molitve za nerojene otroke 
 
Molitev 1 (papež Benedikt XVI.): 
 
Gospod Jezus, 
obudi v nas spoštovanje do vsakega  
nerojenega človeškega življenja, 
naredi nas sposobne v sadu materinega telesa  
gledati čudovito delo Stvarnika, 
daj, da bodo naša srca velikodušno sprejela  
vsakega otroka, ki vstopa v življenje. Amen. 
 
Molitev 2: 
 
Gospod Jezus, 
po priprošnji Tvoje Matere Marije, 
in po priprošnji svetega Jožefa, 
Ti izročam to molitev  
za nerojenega otroka. 
Prosim te za tega otroka 
in za vse nerojene otroke, 
ki so v nevarnosti, da se ne bi rodili. 
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Prosim Te tudi za njihove starše, 
daj jim moči, ki jo potrebujejo, 
pri premagovanju vseh ovir in skrbi. 
Prosim Te, blagoslovi vse 
starše in otroke.  
Prosim te, naj se spočeti otroci rodijo zdravi in čili. 
Hvala Ti Gospod za Tvojo milost. 
Amen. 
 
Molitev 3 (papež Janez Pavel II.) 
 
O Marija, 
jutranja zarja novega sveta, 
Mati živih, Tebi izročamo zadevo življenja: 
poglej, o Mati na neskončno število otrok, 
ki jim je prepovedano, da se rodijo, 
ubogih, ki težko živijo, 
mož in žena, žrtev nečloveškega nasilja, 
ostarelih in bolnih, ubitih zaradi brezbrižnosti 
ali zaradi dozdevnega usmiljenja. 
Daj, da bodo vsi, ki verujejo v tvojega Sina, 
ljudem našega časa odkrito in z ljubeznijo 
oznanjali evangelij življenja. 
Izprosi jim milost, da ga sprejmejo kot vedno nov dar, 
veselje,da ga hvaležno slavijo v vsem svojem življenju, 
in pogum, da ga izpričujejo z neomajno vztrajnostjo, 
da bodo skupaj z vsemi ljudmi dobre volje 
gradili omiko resnice in ljubezni v hvalo in slavo Boga, 
stvarnika in ljubitelja življenja. 
 

7. Premišljevanja ob rožnem vencu 
 
Svetli del rožnega venca (Po predlogu papeža Janeza Pavla II.) 

 
… ki je bil krš čen v Jordanu 
Iz evangelija po Marku (Mr 1,9–11): Ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo. 
Oznanjal je Božji evangelij in govoril: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. 
Spreobrnite se in verujte v evangelij!« 
 
… ki je v Kani naredil prvi čudež 
Iz evangelija po Janezu (Jn 2,1–5): Tretji dan je bila svatba v Kani Galilejski in Jezusova mati 
je bila tam. Na svatbo so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je 
rekla Jezusu njegova mati: »Vina nimajo!« In Jezus ji je dejal: »Kaj imam s teboj, žena? Moja 
ura še ni prišla.« Njegova mati je rekla strežnikom: »Karkoli vam reče, storite.« 
 
… ki je oznanjal božje kraljestvo in klical ljudi k  spreobrnjenju 
Iz evangelija po Marku (Mr 1,14–15): Ko pa je bil Jezus izročen, je šel v Galilejo. Oznanjal je 
Božji evangelij in govoril: »Čas se je dopolnil in Božje Kraljestvo se je približalo. Spreobrnite 
se in verujte evangeliju!«  
 



5 
 

… ki je na gori razodel svoje veličastvo 
Iz evangelija po Mateju (Mt 17,1–3): Čez šest dni je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in 
njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro, na samo. Vpričo njih se je spremenil. 
Njegov obraz je zasijal kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej, prikazala 
sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim. 
 
… ki je postavil sveto evharistijo 
Iz evangelija po Luki (Lk 22,14–16): Ko je prišla ura, je sedel k mizi in apostoli z njim. In 
rekel jim je: »Srčno sem želel jesti z vami to pashalno večerjo, preden bom trpel, kajti povem 
vam, da je ne bom več jedel, dokler ne bo dopolnjena v Božjem kraljestvu.« 
Pod Tvoje varstvo pribežimo… 
 
Veseli del rožnega venca (premišljevanja ob romanju Čenstohovske Marije Od oceana do 
oceana za obrambo kulture življenja) 
 
Uvod 
Marija nas vabi, da v molitvi premišljujemo vesele skrivnosti njenega življenja. Zato v 
zbranosti premišljujmo te velike božje skrivnosti in prosimo za popolno zaščito človeškega 
življenja in družine v današnjem svetu.  
 
… ki si ga Devica od Svetega Duha spočela 
Ko je Marija izgovorila svoj Fiat – zgodi se… je Božja Beseda po moči Svetega Duha postala 
telo. Spočetje vsakega človeka je Stvarnikov odgovor na klic namenjen Njemu s strani 
staršev. Odgovor, ki podarja življenje. Prosimo, da bomo znali ljubiti in varovati družino – 
očeta, mater in njunega spočetega otroka. 
 
… ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila 
Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je dete v njenem telesu poskočilo od veselja in Sveti 
Duh je napolnil Elizabeto. V srečanju Marije in Elizabete sta sodelovala spočeta otroka: zelo 
majhen Jezus in šestmesečni Janez. Janez je od veselja poskočil, kar je začutila njegova mati, 
Elizabeta. O, kako velika je bila radost teh svetih Mater. Prosimo, da bodo slovenske družine 
čiste, polne radosti in odprte za Dar Življenja. 
 
… ki si ga Devica rodila 
Marija je rodila Jezusa v Betlehemski votlini, ker zanj ni bilo prostora v prenočišču. Bil pa je 
prostor v Marijinem srcu. Sveta Marija, naj se vedno zavedamo, da je najvažnejše eno - 
dostojno mesto za Boga – Darovalca Življenja. Tako ne bo moglo niti siromaštvo niti 
bogastvo niti nobena druga okoliščina pregnati iz srca spočetega otroka. Prosimo, da 
slovenske družine ne bodo nikoli v pomanjkanju, da bo vsak otrok sprejet z radostjo in mu bo 
omogočen zdrav razvoj.  
 
… ki si ga Devica v templju darovala 
Marija skupaj s svetim Jožefom prinaša v tempelj svoj največji zaklad: Dete Jezusa, da bi ga 
darovala Bogu. Vsak otrok pripada Bogu. Nihče izmed ljudi ni njegov lastnik. Marija in Jožef 
izpolnjujeta božji zakon. Naravni zakon ščiti življenje vsakega spočetega otroka, zato naj ga 
ščitijo tudi človeški zakoni. Marija, obvaruj vse otroke in jih izroči Bogu, ker Ti si tudi naša 
mati. Prosimo, da Evropa zaščiti pravico do življenja vsakega človeka od trenutka spočetja do 
naravne smrti.  
 
… ki si ga Devica v templju našla 
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Starša sta po tridnevnem iskanju našla Jezusa v templju. Z njima se je vrnil domov v Nazaret 
in jima bil poslušen. Ko izgubimo božjo navzočnost, vse izgubi svoj smisel. Jezus je navzoč v 
Cerkvi, tam ga vedno lahko najdemo. Prosimo, da šola ne uničuje navzočnosti Boga v srcih 
otrok in mladine.  
 
Pod Tvoje varstvo pribežimo… 
 
Premišljevanja ob rožnem vencu (Avtor: Frank Pavone, Duhovniki ZA Življenje ) 
(Priests for Life, www.PriestsForLife.org) 
 
Veseli del  
 
… ki si ga Devica od Svetega Duha spočela 
Marija se ustraši angelovega pozdrava, a se hkrati tudi razveseli, da bo lahko izpolnila Božjo 
voljo. Molímo za tiste, ki so zaradi nosečnosti v stiski, da bi po milosti mogli zaupati v Božjo 
voljo in sprejeli življenje. 
 
… ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila 
Janez Krstnik je ob obisku noseče Marije od veselja poskočil v materinem telesu. Molímo za 
to, da bi vsi spoznali, da pri splavu ne gre za otroke, ki »bi lahko« prišli na svet, ampak za 
otroke, ki so že na svetu in rastejo v maternici, a so predvideni za usmrtitev. 
 
… ki si ga Devica rodila 
Bog se je rodil kot otrok. Toda veličina človeka se ne kaže v velikosti, saj je novorojeni Kralj 
zelo majhen. Molímo za to, da naše razmišljanje o teh drobnih bitjih, ki jim grozi splav, 
postane bolj kritično in da prenehamo z nespoštljivim odnosom do njih. 
 
… ki si ga Devica v templju darovala 
Božje Dete darujejo v templju, saj pripada Bogu. Molímo za to, da bi se zavedali, da otroci 
niso nikogaršnja lastnina in da prav vsi pripadamo Bogu. 
 
… ki si ga Devica v templju našla 
Ker je Jezus Bog, je bil že kot deček napolnjen z modrostjo. Molímo, da bi v njegovem nauku 
vsi spoznali modrost o dostojanstvu življenja ter da bi razumeli, da to ni samo mnenje, ampak 
resnica. 
 
Svetli del  
  
… ki je bil krš čen v Jordanu 
Med Jezusovim krstom je slišati Očetov glas: »To je moj ljubljeni Sin.« Vsi smo poklicani, da 
s krstom postanemo sinovi in hčerke Boga. Molímo za zaščito tistih, ki so sedaj v telesih 
svojih mater, da bi se rodili in bili s krstom sprejeti v skupnost kristjanov. 
 
… ki je v Kani naredil prvi čudež 
Jezus je s čudežem v Kani Galilejski prvič razodel svojo slavo. Novoporočenca sta prejela 
blagoslov ne samo novega vina, ampak tudi vere v Kristusa. Molímo za to, da bi bile 
zakonske zveze res svete, da bi bile zakoreninjene v Bogu ter da bi bili pari odprti za 
življenje. 
 
… ki je oznanjal božje kraljestvo in klical ljudi k  spreobrnjenju 
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Jezus kliče: »Spreobrnite se in verujte evangeliju!« Molímo, da bi te prve besede v Jezusovem 
javnem delovanju slišali in sprejeli vsi, ki so kakorkoli sodelovali pri splavu. Da bi vedeli, da 
jih Gospod kliče k spreobrnenju in da bi izkusili oživljajoče kesanje. 
 
… ki je na gori razodel svoje veličastvo 
Kristus se je na gori spremenil pred očmi nekaterih učencev, ki so videli njegovo slavo. Naj se 
pogled na svet vseh nas spremeni tako, da bomo v vsakem človeškem življenju videli odsev 
Božje slave. 
 
… ki je postavil sveto evharistijo 
»To je moje telo, ki se daje za vas.« Evharistija nas uči, kako živeti in kako ljubiti. Molímo, 
da bi starši, ki zaradi lastnega udobja žrtvujejo svoje otroke, znali pozabiti nase in se darovali 
zanje. 
 
Žalostni del  
 
… ki je za nas krvavi pot potil 
Jezus je molil v smrtnem boju. Molímo za mame in očete, ki so zaradi nosečnosti v hudi stiski 
in skušnjavi, da splavijo otroka. Naj jih doseže sporočilo, da lahko izberejo tudi drugačne 
možnosti. Naj poiščejo in uporabijo pomoč, ki je na voljo. 
 
… ki je za nas bičan bil 
Kot so Kristusovo telo trgala orodja tistih, ki so ga bičali, tako tudi tisti, ki opravljajo splave, 
z medicinskimi inštrumenti razcefrajo telo otroka v maternici. Molímo, da bi spoznali, kakšno 
bolečino povzročajo z ubojem otroka, ter se pokesali in spreobrnili. 
 
… ki je za nas s trnjem kronan bil 
Jezus je tiho trpel bolečino zaradi trnjeve krone, ki so mu jo nadeli. Molímo za mame in očete 
splavljenih otrok, ki so v globoki žalosti in obžalujejo odločitev, ki je ni mogoče spremeniti. 
Mnogi molče trpijo, ker jim vsiljujejo prepričanje, da splav ni nič hudega. 
 
… ki je za nas težki križ nesel 
Jezus ni bil obsojen zaradi moči hudobnih, temveč zato, ker so dobri ljudje molčali. S tem, ko 
utihnemo, vedno pomagamo samo zatiralcu in nikoli žrtvi. Molímo za vse nas, da ne bi ob 
vprašanju splava nikoli utihnili, ampak se odločno zavzeli za življenje in rešitev otrok pred 
smrtjo. 
 
… ki je za nas križan bil 
Ko premišljujemo o Kristusovi smrti, se spomnimo na mnoge ženske, ki so umrle zaradi, kot 
rečejo, »varnega in dovoljenega« splava. Zanje prosímo za usmiljenje in odpuščanje. Naj 
spomin nanje pomaga drugim ženskam pri odločitvi, da ne bi ponovile te tragične napake. 
 
Častitljiv del  
 
… ki je od mrtvih vstal 
Kristus je vstal! S svojim vstajenjem je uničil sile smrti in s tem tudi moč splava. Izid boja za 
življenje je že odločen: življenje zmaguje! Molímo za to, da bi se glas tistih, ki se borijo za 
življenje, razširil in dosegel prav vsakega člana družbe. 
 
… ki je v nebesa šel 
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S prihodom na Očetov prestol Kristus do nebeških višav povzdigne našo človeško naravo, ki 
nam je bila dana že v maternici. Pokaže nam, da smo ljudje ustvarjeni za nebesa in ne za to, 
da bi nas odvrgli v smeti. Naj človeštvo spozna to resnico in dokončno zavrne splav. 
 
… ki je Svetega Duha poslal 
Sveti Duh je zagovornik, ki prosi v nas in za nas, saj se sami ne moremo rešiti. Molímo za to, 
da iz nas naredi zagovornike tistih, ki so še tako majhni, da se ne morejo braniti, ne morejo 
pisati, voliti, protestirati in niti moliti. 
 
… ki je tebe, Devica, v nebesa vzel 
Devica Marija je bila vzeta v nebo, ker je Božja Mati. Mati in otrok sta znova skupaj. 
Vnebovzetje nas spomni, da spadata drug k drugemu. Naj družba spozna, da ne more hkrati 
ljubiti žensk in ubijati njihovih otrok ali pa reševati otrok, pri tem pa ne pomagati materam. 
Molímo za to, da bi se ljudi dotaknilo vprašanje: »Zakaj ne bi mogli ljubiti obeh?« 
 
… ki je tebe, Devica, v nebesih kronal 
Marija je Kraljica vesoljstva, je drugo najpopolnejše bitje, takoj za Bogom. Dostojanstvo 
ženske Cerkev vedno zagovarja. Naj spoznamo, da je boj za pravico do življenja hkrati tudi 
boj za dostojanstvo ženske; da boj za žensko nujno vključuje boj za življenje.  


