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Šmarnice 
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 
♪ Pesem 

Molitev (ena od naštetih):  
- O Gospa moja; - Angel Gospodov; - Spomni se o premila Devica Marija 

Šmarnično branje: 
- Povzetek šmarničnega branja prejšnjega dne 
- Šmarnično branje 
- Obnova prebranega besedila skupaj z otroci 

♪ Pesem 

Molitev: desetka rožnega venca 

♪ Pesem 

Litanije Matere Božje 
♪ Pesem 

Molitev (ena od naštetih):   
- O Jezus blagoslovi me; - Sveti angel; - Kesanje 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 

♪ Pesem 

LITANIJE MATERE BOŽJE 
 

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 
Bog Sveti Duh  
Sveta Trojica, en sam Bog 
 
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  

2 

Devica častitljiva  
Devica hvale vredna  
Devica mogočna  
 
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 pričevalcev  
Kraljica devic  
Kraljica vseh svetnikov 
 
Kraljica brez madeža izvirnega 

greha spočeta  
Kraljica v nebesa vzeta 
Kraljica svetega rožnega venca 
 
Kraljica družine  
Kraljica miru 
 

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 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. 
 

- Prosi za nas, sveta Božja Porodnica. 
- Da postanemo vredni obljub Kristusovih 

 
Molimo. Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. 

Na priprošnjo svete Device Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam daj 
uživati nebeško veselje. Po Kristusu, našemu Gospodu. Amen. 
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Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila 

ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji 
prošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in Mati. K tebi 
pridem in pred teboj vzdihujoč grešnik stojim. Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, 
mojih besed, temveč milostno me poslušaj in usliši me. Amen. 
 

Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj; stoj mi noč in dan ob strani, 
vsega hudega me brani! Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. 
 

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem; in da se ti vdanega 
izkažem, ti danes posvetim svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje srce in sebe 
popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me, kakor 
svojo last in posest. Amen. 
 

Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno 
sklenem, da se bom poboljšal. Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. 
 

O Jezus, blagoslovi me, odpusti grehe moje; po svoji ljubi Materi me 
sprejmi v srce svoje. Naj v tvojem svetem varstvu spim, v ljubezni tvoji se 
zbudim in v zadnji uri milost daj, da pridem k tebi v sveti raj. 
Vse dobro staršem vračaj, v nebesih jim poplačaj. In vernih duš usmili se, da 
bodo tebe gledale. 
 

ŠMARNIČNE PESMI 
 

1. Spet kliče nas venčani maj,  
k Mariji v nadzemeljski raj.  
Cvetice dobrave si venčajo glave, 
raduje se polje in gaj. 
 

Drevesa po vrtih cveto,  
po vejah pa ptice pojo,  
nebeški kraljici, Mariji Devici 
pozdrav ino slavo dajo. 
 

Že šmarnice bele cveto 
in vrtnice venec pleto,  
da krasnega maja, se slava obhaja 
cvetici Mariji lepo. 
 
 

2. Krasni majnik že razliva  
po cveticah žlahtni cvet  
in pomlad vsa ljubezniva  
rojstva god obhaja spet.  
Ptice glasno po goščavah  
slavo Jezusu pojo * in Mariji po 
dobravah venec šmarnice pleto. 
 

Biserna odeja krije  
gaj, ledine in polje.  
Vsa drevesa v čast Marije  
v cvetju nosijo glave.  
Srce moje pa raduje  
in veselja se topi,  
čast Mariji oznanjuje,  
za Marijo vse gori. 
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3. Milo donijo maja zvonovi,  
v vonju kipijo širni bregovi.  
Materi sveti klanjajo se,  
hočejo vneti zanjo srce. 
 

Prosijo vdani, Mati nebeška, 
hudega brani srca človeška. 
Naj te častijo Devo devic,  
sveto Marijo milost in klic. 
 
4. Pesem vesela naj Gospoda slavi: 

aleluja, aleluja! Z nami zapojte 

pesem radostno vsi ale, aleluja!  
 

Svet je njegova roka ustvarila za 
nas ljudi, na svod pripel je zvezde, 
da v noči svetijo. Odp.  
 

Dal pticam je peruti, da mu v 
oblakih pojejo, dal rožam je 
cvetove, da ga oznanjajo. Odp. 
 

''Svet'' pojejo planine, gozdovi 
hvalnice šume, vse gore in doline, 
le Stvarnika časte. Odp. 
 

Luč je na moji poti, svetilka varna 
je v temi, ščit je njegova roka, 
Gospod je varuh moj Odp. 

 
5. Raduj nebeška se Gospa, 
aleluja; ker on, ki si rodila ga, 
aleluja; raztrgal smrti je vezi, 
aleluja;  
oj prosi za nas milosti, aleluja. 
 

Raduj nebes kraljica se, aleluja;  
prišla rešitve doba je, aleluja; 
pekla je zmagana oblast, aleluja;   
Bogu povsod se  poje čast, aleluja. 
 

6.  Klic veselja naj osreči, po vsem 
svetu vse ljudi. Aleluja pojmo vsi, 
Kristus vstal je in živi. 
 

Vstal je Kristus zmagoviti, vstali 
bomo tudi mi. Aleluja pojmo vsi, 
tudi Božji materi. 
 
7. Bodi nam pozdravljena,  
o nebes Kraljica, nikdar dosti 
slavljena, Mati in Devica.  
Čista, vsa brez madeža  
bila si spočeta, greh in pekel 
zmagala v hipu prvem sveta. 
 

Zvezda svetla jutranja, vseh devic 
lepota. Radost zemlje in neba tvoja 
je krasota. 
Tebe božji Sin izbral je za mater 
sebi. Tebe Bog je mater zval, bil 
podložen Tebi. 
 
8. Lepa si, lepa si roža Marija, 
tebe časti vsa nebeška družina; 
angelci lepo pojejo, tebe Marija 
hvalijo. 
 

Kar nam je Eva nesrečna zgubila, 
roža Marija nam je zadobila, ki je 
rodila Jezusa, milega nam 
Zveličarja. 
 

Vodi Marija po pravi nas poti, da 
nas nobena skušnjava ne zmoti, 
varuj in brani nas vse dni, da nas 
sovražnik ne dobi. 
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9. Marija, Mati ljubljena, češčena 
bodi ti. * Rodila si nam Jezusa, zato 
te vse slavi.  
Mi svoja srca ti damo, zaupno tebi 
kličemo: Marija varuj nas, Marija 
varuj nas. 
 

Marija, o, sladko ime, v bridkosti 
nade žar! * Ozdravljaš žalostno 
srce, razveseliš vsekdar. 
Zatorej ne prenehamo in vedno k 
tebi kličemo: Marija, varuj nas, 
Marija, varuj nas! 
 

Marija, naša boš pomoč, ko svet 
nas zapusti! * Ko nas objame 
smrtna noč, nas milo sprejmi ti! 
Saj tebe, Mater, ljubimo in vedno k 
tebi kličemo: Marija, varuj nas, 
Marija, varuj nas! 
 
10. O Marija, moje želje, kadar 
spomnim se na te. Sladka radost in 
veselje pride v tožno mi srce. Ti 
deliš veselje mir, blage milosti si 
vir. 
 

Vodi, vodi, srečno vodi čolnič moj 
življenja ti. V zadnji uri z mano 
bodi, da se duša ne zgubi. Takrat, 
ljuba Mati daj, duši moji sveti raj. 
 
11. Ti, ki si na svet prinesla 
Sonce, razjasnila noč v najlepši 
dan, * ti, ki lepa si kot mlado jutro, 
Mati si, Vodnica naših dni. 
 

Odp.: Po vrtovih smo nabrali rože, 

v gredah utrgali najlepši cvet, v 

vence spletli smo molitve naše, zdaj 

polagajo jih na oltar. 

Zate, Marija, nagel je in 

rožmarin, rožmarin, rožmarin, 

zate, Marija nagelj je in rožmarin, 

za ljubezen in spomin. 
 

V tvojem licu je lepota dneva,  
v tvojih svetih rokah skrit je mir. 
Našo srečo v svojem srcu nosiš,  
Naše solze v tvojih so očeh. Odp. 
 

Ko na nebu zvezde se zbudijo, dan 
odhaja, noč prihaja v vas.  
Z Jezusom prihajaš v naše hiše, z 
nami moliš, predno dan zaspi. Odp. 

 
12. Odp: Ti si moja Gospa!  
Ti me spremljaš do Boga! 
Vem, da tam se skupaj snideva, ko 
prispel jaz bom do tja. 
 

Nad menoj ves čas bediš,  
da ne izgubim se kje. 
Razsvetljuješ pot, ko je tema. 
Če omagam, me bodriš, da pot 
vijugasta kmalu me pripelje do 
Boga. 
 
13. Srečali smo Jezusa, srečali 
Marijo zdaj pa le poromajmo z 
Božjo to družino. V življenje, v 

življenje, v življenje z Jezusom! 

(2x) 
 

Niče se ne ustavljajmo, Jezus z 
nami hodi. Vse preizkušnje 
zmagajmo, pot nas srečno vodi. - 
 

Svet ljubezni si želi, mi jo v svet 
nesimo, v veri, upanju zdaj vsi, 
radostno hitimo. - 
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14. O Marija, o Marija, o Marija, o 

Marija, kako si lepa ti. 
 

Zvezde se nad glavo ti bleščijo, 
angeli te s pesmijo slavijo. 
O Marija, o Marija, kako si lepa ti.   
 

Ti mladini kažeš pot lepote, 
ti nas uči čistosti dobrote. 
O Marija, o Marija, kako si lepa ti.  
 
15. Svetel plamen naj gori v tvoji 

mladi duši, zahvaljuj Gospodu se. 
Svetel plamen naj gori v tvoji mladi 

duši, zahvaljuj Gospodu se,  

ker On ta plamen je. 
  

Kadar prav zares hudo ti je in ko 
veš, da si se zmotil, le obrni na 
Gospoda se, in nikdar ne obupaj. - 
  

Ko prijatelj razočara te, ko ostaneš 
sam na svetu, veš, nekdo ti lučko bo 
prižgal in upanje ti dal. - 
In ko dan bo zopet nasmejan, se 
oblaki razbežijo, takrat drugim tudi 
ti podaj svetel plamen upanja. - 
 
16. Najčistejša cvetka raja, 
najmilejša roža maja,  
v šmarnicah dehti,  v srcu vsa žari  
prav za nas te majske dni. 
 

Potožimo srčno vdani  
pred Marijo, rožo, zbrani,  
križe in skrbi, vse kar nas teži,  
svoji ljubi Materi. 
 

Vsi pred njo se zveselimo  
in nikdar na pozabimo,  
da Marija le vedno prosi še 
za nesrečne grešnike. 
 

O Marija, ti nas vodi,  
z lučjo božjo z nami bodi,  
ko pa pride čas, da umolkne glas,  
Mati pridi ti po nas. 
 

Pred Marijo pohitimo,  
rožni venec poklonimo.  
Rože naj dehte, vzradoste srce  
naše dobre Matere. 
 
17. Cvetke trgam svetlo bele, 
višnjeve in zarudele, z njih bom 
venček krasni vil in Mariji ga daril. 
Nji, Devici najčistejši, nji Kraljici 
najmilejši, Materi vseh milosti na 
oltarček šmarnični. 
 

Mater milo bom poprosil, naj bi jo 
v spominu nosil, naj bi vedno jo 
slavil in prisrčno jo častil. 
Oh, naj ljubim, Mati, tebe bolje 
kakor sveti in sebe! Pel ti bodem 
pesmice, nežno mile šmarnice. 
 

Upam, Mati, dobrotljiva, da mi 
bodeš milostljiva, da izpolniš mi 
želje, ko se ločil bom z zemlje.  
Ko mi zadnji dan ugasne, šmarnice 
obhajal krasne rad v nebesih bi 
vesel, tebe ljubil, tebi pel. 
 
 
18.  Na poti skozi življenje  
ti nisi nikdar sam, s tabo skozi 
trpljenje Mati Marija gre. 
Spremljaj na poti življenja nas, 

Mati Marija ti. (2x). 
 

Čeravno ti pravijo drugi,  
da je ta pot zaman, 
za tabo svet se spreminja, 
novi vstaja svet. Odp. 
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Če na tem svetu samoten  
hodi ubog otrok, * daj usmiljen mu 
roko, rad stopi z njim v korak. Odp. 
 

Če tvoji koraki se zdijo nesmiselni 
napor,* drugi ti že sledijo, hodil 
nisi zaman. Odp. 

 

19. O Marija, ti cvetlica, šmarnica 
si majnika, lepa vseh cvetlic 
kraljica, kar jih celi svet ima.  
Torej tebi pesmi krasne, o Marija, 
se pojo, slave tvoje vence krasne 
speta zemlja in nebo. 
 

O Marija, zvezda jasna, lepša kakor 
sonce si, vsa si sveta, vsa si krasna, 
polna božje milosti. 
Sonči žar ti krilo daje, zvezde tvoja 
krona so, iz nebeškega ti raja čast in 
slavo vsi pojo. 
 

O Marija, ti Kraljica, z rajsko zarjo 
venčana, si brezmadežna Devica, 
Mati Sina Božjega; 
Stvar čez vse stvari velika, zemlje 
in nebes Gospa, božjih angelov si 
dika, o cvetlica majnika. 
 
23.  Jaz sem otrok Marijin,  
Bog sam me je izbral, * Devico 
najčistejšo za Mater mi je dal.  
 

Jaz sem otrok Marijin, 
je jasna moja pot,  
saj angeli nebeški  
me spremljajo povsod.  
 

Jaz sem otrok Marijin,  
potoček mi šumlja:  
“O, čuvaj cvet nedolžni”,  
veli mi šmarnica.  

20. Mali cvet prinašam ti, Marija. 
Droben, bel, naj tebi v čast dehti! 
Zate že cveti, zate že diši 
šopek drobnih rož, Marija! 
 

Tebi se priporočim, Marija, 
sprejmi me, ko pred teboj stojim! 
K tebi hrepenim in se veselim 
srečanja s teboj, Marija! 
 

Narod tvoj za te gori, Marija, 
k tebi moli ves slovenski rod! 
Te častimo mi,ljubimo te vsi, 
varuj nas povsod, Marija! 
 
24.  Majske trate zelenijo 
in pozdravljajo Marijo, 
naj življenje vse kipi,  
saj ga ona nam rodi.  
 

Majske cvetke spet dehtijo  
in pozdravljajo Marijo, 
njo, ki je najlepši cvet,  
ves še rajsko čist in svet.  
 

Majski ptički žvrgolijo 
in pozdravljajo Marijo. 
Pesem večna jo slavi,  
saj pojo ji angeli.  
 

Majske zvezde v noč žarijo,  
so spomini na Marijo, 
saj je ona svetla vsa 
 moja zvezda jutranja. 
 
25. Vlij mi olja 
Vlij mi olja v srce, da bom svetil, 
vlij mi olja v srce, Gospod, 
da bom svetil ljudem kakor sonce, 
da bom svetil vsem ljudem, 
Gospod. 
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Poj hozana, poj hozana, 
poj hozana Jezusu, (zapoj).2x 

  

Vlij veselje v srce, da bom svetil, 
vlij veselje v srce, Gospod, 
da razdajal ga bom vsem trpečim, 
da razdajal ga bom vsem, Gospod. - 
  

Vlij moči mi v srce, da bom svetil, 
vlij moči mi v srce, Gospod, 
da pomagal bom vse, ki potrebni, 
so potrebni moje pomoči. - 
  

Vlij ljubezni v srce, da bom svetil, 
vlij ljubezni v srce, Gospod, 
da preneha sovraštvo na svetu, 
po vsej zemlji naj zavlada mir. – 

 
26. SLAVIM BOGA / Alabare 
Slavim Boga, slavim Boga, 
slavim Gospoda Jezusa. (2x) 
  

Janez je videl število odrešenih, 
vsi slavili so Boga. 
Eni so peli, drugi molili, 
vsi slavili so Boga. Odp. 
 

Kje je kdo, ki velik je kot Ti, 
ni ga ni, ni ga ni. (2x) 
  

Nikogar ni, ki zmogel bi voditi 
vse tako, kot vodiš Ti. (2x) 
  

In ne z orožjem in ne z nasiljem, 
temveč z ljubeznijo duha. (2x) 
  

Gore se bodo premikale, 
gore se bodo premikale. 
  

Gore se bodo premikale, 
z močjo Svetega Duha. 
  

Alabare, alabare, 

alabare a me Signor. (2x) 

27. Hvalnico pojem Bogu na 

strune svojih dni,pojte z menoj 

Gospodu in ga slavite vsi! 
  

Hvalijo ga drevesa, žamet zelenih 
trav, polje in bela breza, vse poje 
mu v pozdrav. Odp. 
  

Vriskajo mi vrhovi, morje zanj 
valovi, grmi v ozarah sonca 
odpirajo dlani. Odp. 
  

Mesec na strehi zemje z zvezdami 
se igra, kaplje dežja kot solze 
molijo Stvarnika. Odp. 

 
28. Lepi mesec maj  
(Lojze Grozde) 
 
Glej, v deželo že prihaja  
lepi mesec maj. 
S sabo ptičkov spev prinaša 
in zelenja v gaj. 
Zopet so se razcvetele 
v gozdu za vasjo 
šmarnice prelepe, bele, 
ki dehte sladko. 
 

Rad bi zopet v gozd zahajal; 
kakor sem nekoč. 
Rad bi tiho sanje sanjal 
cvetke trgajoč. 
Spet nabral bi šopek cvetja 
in Mariji v dar 
bi v kapelici na vasi 
dal ga na oltar. 
 

 


