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PESEM H GUADALUPSKI MARIJI 
Napev:  Marija, Mati moja, tolažba sladka meni 
 
 

Devica Guadalpska vseh milosti si polna, 
usmiljena, sočutna, me kličeš pod svoj Plašč. 
    Tvoj Plašč je poln ljubezni, ki vse blaži bolezni: 
    na duši in telesu pomagaš bolnemu. 
 
O, Blažena Devica, na Plašču nosiš Zvezde, 
velike, tudi manjše in vsaka ima svoj dar. 
    Je malih triintrideset (33), velikih šestinštirideset (46). 
    Ti z Jezusom deliš mi neskončne milosti. 
 
Te prosim, o Devica,  
za mir v mojem srcu, 
za mir po celem svetu,  
za milost čistosti. 
   Obvaruj mojo vero,  
   naj raste kot gorčično 
   to res najmanjše zrno, 
   da v Bogu se umirim. 
 
Še eno prošnjo, Mati, 
želim pod Plašč ti dati: 
mi v srcu daj spoznati,  
kaj Božja volja je! 
   Želim jo spolnjevati,  
   v življenje svoje dati, 
   v tej milosti živeti  
   vse svoje žive dni. 

 
 

 

 

46-DNEVNICA 

H GUADALUPSKI MATERI BOŽJI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46-dnevnica h Guadalupski Materi Božji  

se začne 28. oktobra 
in se zaključi na njen praznik,  

ki je 12. decembra.  
Vsak dan ob molitvi Rožnega venca  

premišljujemo eno od sledečih Zvezd: 
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1. Zvezda Prečudovita 

2. Zvezda Radostna 

3. Zvezda Lepa 

4. Zvezda Vedno Devica 

5. Zvezda Evangelizacije 

6. Zvezda Sočutna  

7. Zvezda naša Mati 

8. Zvezda naša Gospa 

9. Zvezda Glasnica 

10. Zvezda Mučenica 

11. Zvezda Ponižna 

12. Zvezda Dobrih vesti 

13. Zvezda Darovalka 

14. Zvezda Verna 

15. Zvezda Mati Kristusova 

16. Zvezda Močna 

17. Zvezda Žalostna 

18. Zvezda Hvaležnosti 

19. Zvezda Kraljica 

dobrega Upanja 

20. Zvezda blizu človeku 

21. Zvezda Prijateljstva 

22. Zvezda Učiteljica 

23. Zvezda Preblaga 

24. Zvezda Utehe 

25. Zvezda Kraljica Edinosti 

26. Zvezda Kraljica Upanja 

27. Zvezda Poslušnosti 

28. Zvezda Vztrajnosti 

29. Zvezda polna Spoštovanja 

30. Zvezda Ljubeča 
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Marija, pokrij nas s svojim Plaščem, kakor si oblekla apostole z 

oblekami, ki si jih sama sešila, prosimo Te za Tvoj zagovor! 

Marija, ki s Plaščem zagrinjaš vse tiste, ki so se ločili od Cerkve, 

da bi bili po milosti molitev rešeni večnega pogubljenja, prosimo 

Te za Tvoj zagovor! 

Marija, ki s Plaščem prekrivaš vse tiste, ki žive na zemlji, da bi jih 

osvojila za Kristusa, prosimo Te za Tvoj zagovor! 

 

 

Marija, ki s svojim 

Zvezdnatim Plaščem 

ozdravljenja in 

varstva prekrivaš ves 

svet, prosi za nas in 

bodi naše rešenje! 

 

Sveta Devica  
iz Guadalupe, skrij 
nas pod svoj Plašč 
in obvaruj našo 
vero, da bo rasla 
kot malo gorčično 
zrno. Amen. 
 
 

Z ljubljenim Sinom 
nas blagoslovi – 
Devica Marija.  
+++ Amen. 
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Mati Življenja in nam želi izkazati ljubezen, vsakemu od nas 

posebej, ko nas pokliče po imenu, in to za ves čas našega 

življenja, ki je tako občutljivo in krhko. 

Kdor bo molil pobožnost 46-dnevnice v čast Guadalupski Materi 

Božji, Materi Življenja, si bo pridobil Njeno bližino, zaščito, 

ljubezen in edinost vere. Presveta Devica bo tekom 46-dnevnice 

spremenila naše slabe odnose v odnose ljubeče bližine, pa naj 

bodo to družinski ali prijateljski, z namenom edinosti in 

solidarnosti, en do drugega. Pobožnost je zelo bogata in prinaša 

obilne sadove, saj spreobrača naša srca po Materinem Srcu in 

tako po resničnemu Bogu, ki nas tako zelo ljubi. 

Ta pobožnost se lahko moli v skupnosti ali posamezno, ne glede 

na čas v letu. Lahko se jo začne moliti kadarkoli čez leto, ne samo 

pred praznikom Guadalupske Matere Božje. Pomembno je, da v 

tej 46-dnevnici vztrajamo, premišljujemo v tišini, in v srcu vsak 

dan razmišljamo eno od Zvezd, ki je določena za posamezen dan. 

Vsak dan zmolimo ob razmišljanju o Zvezdi en Rožni Venec 

na čast Guadalupski Materi Božji in zaključimo s sledečimi 

vzkliki:  
 

VZKLIKI H GUADALUPSKI MATERI BOŽJI, 
OGRNJENI S PLAŠČEM 

 
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, usmili se nas!  
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Bog Sveti Duh, usmili se nas! 
Sveta Trojica, en sam Bog, usmili se nas!  
 

Sveta Marija, Guadalupska Mati Božja, prosi za nas! 

Presveta Devica, ogrnjena s kraljevskim Plaščem, prosi za nas! 

Presveta Devica, ki si mladeniču Juan Diegu povedala, da ga 

zagrinjaš s svojim Plaščem, prosi za nas! 

Mati Božja, ki s svojim zvezdnatim Plaščem prekrivaš ves svet, 

prosi za nas! 

Ki nas s svojim Plaščem varuješ pred nevarnostmi, prosi za nas! 

Ki nam s svojim Plaščem nudiš zatočišče pred hudim duhom, 

prosi za nas! 

Ki s svojim Plaščem razkropiš demone, ki uničujejo našo vero, 

prosi za nas! 

Ki s svojim Plaščem naženeš demone, ki prežijo na naše duše in 

zdravje, prosi za nas! 

Ki s svojim Plaščem naženeš v beg demone, ki skušajo uničiti 

naše otroke, družine, duhovnike in Cerkev, prosi za nas! 

Blagoslovljena rosa, ki rosiš na naše duše, prosi za nas! 

Brezmadežni dež milosti, ki se izliva na nas, prosi za nas!  

Morje milosti in blagoslova, ki nas vodi v globine Boga, prosi za 

nas! 

Čista kristalna voda, ki zdravi naše rane, prosi za nas! 

Izvir Svetlobe, ki prinaša Kristusa, prosi za nas! 

Ocean usmiljene Ljubezni, ki v nas poraja večno življenje, prosi  
za nas! 
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Blagoslovljena Mati, negovalka zlomljenih, zapuščenih in 
osamljenih,  prosi za nas! 
 

Ki s kraljevskim Plaščem prekrivaš rod odkupljenih, prosi  za nas! 

Brezmadežna Devica iz Mehike, ki streš kači glavo, prosi za nas! 

Znak Razodetja, dan iz Neba, prosi za nas! 

Mati usmiljenja, ki s svojim Plaščem zakrivaš duše pred plameni 

peklenskega ognja, prosi za nas! 

Sočutna zdravnica, ki ozdravljaš bolne ljudi in bolni svet, prosi 

za nas! 

Mati Življenja, ki nas vedno spremljaš, prosimo Te za Tvoj 

zagovor! 

Mati, ki nas pokrivaš s svojim Plaščem, kot si pokrila svojega 

novorojenega Sina, prosimo Te za Tvoj zagovor! 

Marija, ki nas zakrivaš s svojim Plaščem, kot si zagrnila svojega 

Sina, ko ste bežali v Egipt, prosimo Te za Tvoj zagovor! 

Marija, ki nas pokrivaš s svojim Plaščem, kot si pokrila malega 

Jezusa, ko ste potovali čez puščavo, prosimo Te za Tvoj 

zagovor! 

Marija, ki nas pokrivaš s svojim Plaščem, kot si pokrila malega 

Jezusa, ko je spal pod milim nebom na poti v Nazaret, prosimo 

Te za Tvoj zagovor!  

Marija, ki nas pokrivaš s svojim Plaščem, kot si zakrila Jezusa z 

obleko, ki si Mu jo sama sešila, ko je poučeval apostole, prosimo 

Te za Tvoj zagovor! 

Marija, ki nas pokrivaš s svojim Plaščem, kot si zakrila Jezusovo 

Telo, ko so Ga sneli s križa, prosimo Te za Tvoj zagovor! 
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31. Zvezda Sodelovanja 
32. Zvezda Pričevanja 
33. Zvezda Kraljica Zaveze 

34. Zvezda Sprave 

35. Zvezda Služabnica 

36. Zvezda Guadalupe 

37. Zvezda Misijonarka 

38. Zvezda Čudežna 

39. Zvezda Svetlobe 

40. Zvezda Ozdravljajoča 

41. Zvezda Ljubezniva 

42. Zvezda Brezmadežna 

43. Zvezda Okronana 

44. Zvezda Gospa iz Nebes 

45. Zvezda Božje Delo 

46. Zvezda Popolna 
 

Zakaj številka 46? Številka 46 se nanaša na Jezusove besede iz 

Svetega Pisma, ko je rekel: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga 

bom zopet postavil.« Židje so mu odvrnili: »46 let smo zidali ta 

tempelj, ti pa misliš, da ga lahko spet postaviš v treh dneh?« 

(Janez 2, 19-20) 

Kakor lahko razberemo iz tega besedila, se številka 46 nanaša na 

duhovno obnovo, na Vstajenje in na novo življenje. Gospa je 

srednica Kristusove milosti Zmage nad grehom, temo in smrtjo. 

Dobro se je tudi navezati na dejstva človekovega življenja, še 

posebej na življenje v materinem krilu, saj sleherni človek nosi 46 

kromosomov (nosilec dednih zasnov v celičnem jedru). Posebno 

pozornost tako obračamo na Marijo, ki v svojem Materinskem 

krilu  nosi  Božje  Dete, Začetnika  in  Stvarnika  življenja.  Ona  je  


