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Molimo: 
Nebeški Oče, blagoslavljaj vso cerkev in ji nakloni mnogo dobrih staršev, ki bodo po zgledu svete Ane 
in Joahima krščansko vzgajali svoje otroke. Razsvetljuj vse mlade, da se bodo dobro pripravili na 
družinsko življenje in po poroki vztrajali v zakonski zvestobi do smrti. Utrdi s posebno milostjo 
družinsko življenje pri vseh narodih, da bodo vsi napredovali v resnični omiki.  

https://albina.nastran.net/sv-joahim-in-ana-2/


1. dan: Moli za modrost 
 
Počaščena, sveta Ana, z Božjo milostjo obdana, mati Božje matere! 
Lepo zarjo si rodila, zemljo z lučjo razsvetlila, razveselila grešnike. 
 
Sveta Ana, mati premodre Device, od večne modrosti mi izprosi dar modrosti, ta veliki dar Svetega 
Duha. Pošlji k meni modrosti, ki stoji ob Božjem prestolu, naj bo ob meni in naj dela z menoj vsak 
trenutek, da bom vedno vedela, kaj mi je storiti in kaj opustiti. Naj me vodi pri opravljanju mojih 
dolžnosti. Sama od sebe ne vem mnogo in ne morem videti resnice. Razsvetljena z božansko svetlobo 
pa ne bom nikoli zašla. Sveta zaščitnica, vedno mi pokaži pravo pot, po kateri moram hoditi. Pomagaj 
mi storiti, kar je prav. Daj mi modrosti, ki jo rabim kot krščanska ženska, žena in mati. Amen. 
 
Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu. 
 
2. dan: Moli za moč 
 
Počaščena, sveta Ana, z Božjo milostjo obdana, mati Božje matere! 
Lepo zarjo si rodila, zemljo z lučjo razsvetlila, razveselila grešnike. 
 
Sveta Ana, mati Device Marije, daj mi sveto moč, da ne podležem težavam svojega stanu, temveč naj 
čvrsto stojim v vseh borbah in naj junaško prenesem vse tegobe. Sama od sebe sem slabotna, a z 
Božjo milostjo je vse mogoče. Izmoli mi jo po Mariji od Jezusa, da bom po vzoru te močne žene opora 
svojemu možu in svojim otrokom in tako izbojujem krono večnega življenja. Amen. 
 
Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu. 
 
3. dan: Moli za krotkost in potrpljenje 
 
Počaščena, sveta Ana, z Božjo milostjo obdana, mati Božje matere! 
Lepo zarjo si rodila, zemljo z lučjo razsvetlila, razveselila grešnike. 
 
Sveta Ana, mati milostljive Device! Prosim te za duha krotkosti, ki je tako zelo potreben v družinskem 
življenju in za sveto potrpežljivost, ki obljublja blaženost, če jo ohraniš skozi razne nejevolje 
zakonskega in materinskega življenja. Pri Božjem Srcu Jezusovem mi izposluj krotko srce, ki bo 
obvladalo nagnjenosti k jezi in nepotrpežljivosti in bo vzor prave krotkosti. Nauči me, kako naj nosim 
bremena bližnjega, da tako izpolnim Kristusovo zapoved, ko je krotkim obljubil zemljo. Amen. 
 
Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu. 
 
4. dan: Moli za mir in slogo 
 
Počaščena, sveta Ana, z Božjo milostjo obdana, mati Božje matere! 
Lepo zarjo si rodila, zemljo z lučjo razsvetlila, razveselila grešnike. 
 
Sveta Ana, ki si bila v zakonu povezana z bogaboječim Joahimom, poveži nas, krščanske zakonce, s 
sveto zvezo, ki izhaja iz tega velikega zakramenta, polnega milosti in blagoslova. Vzdržuj v nas duha 
sloge, da bova kot miroljubna sopotnika, kot Božja otroka. Odstrani od nas vse, kar bi lahko zmotilo 
to sveto slogo. Posebno daleč odženi vse strasti in pregrehe, najprej nevarno ljubosumje. Naj 
ohranim zakonsko zvestobo vse do smrti, daj mi smisel za dom in ljubezen in naravnaj vse moje delo 
po sveti Božji volji in želji. Amen. 
 
Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu. 



 
5. dan: Moli za pravo nadnaravno ljubezen 
 
Počaščena, sveta Ana, z Božjo milostjo obdana, mati Božje matere! 
Lepo zarjo si rodila, zemljo z lučjo razsvetlila, razveselila grešnike. 
 
Sveta Ana, mati Marije, Matere čudovite ljubezni, podari mi pravo zakonsko ljubezen, nauči me ljubiti 
moža, kakor to Bog hoče, naj v možu ljubim Boga, ki mi ga je dal kot svojega namestnika. Pomnoži v 
meni sveto ljubezen, naj bo z leti vse večja, vse čistejša in svetejša in naj v starosti postane popolna. 
Podari mi materinsko ljubezen, naj v svojih otrocih vedno gledam otroke in Božjo sliko, ker jih moram 
vzgojiti za večno življenje. Amen. 
 
Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu. 
 
6. dan: Moli za poslušnost 
 
Počaščena, sveta Ana, z Božjo milostjo obdana, mati Božje matere! 
Lepo zarjo si rodila, zemljo z lučjo razsvetlila, razveselila grešnike. 
 
Sveta Ana, zaročenka svetega Joahima, ki si bila svojemu možu pokorna zaradi Boga, daj mi krepost 
poslušnosti. Naj vedno zvesto opravljam to prvo in najnujnejšo dolžnost žene in naj poslušam moža v 
vsem, kar je Bogu všečno, tako kot je Cerkev poslušna Kristusu. Naj nikoli ne pozabim, da je mož po 
Božjem zakonu glava ženi. Naj poslušam iz ljubezni in v ljubezni, ki pravo poslušnost olajšuje in osladi. 
Izprosi mi pri Jezusu milost, da po zakonski poslušnosti napredujem do večne blaženosti. Amen. 
 
Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu. 
 
7. dan: Moli za čistost svojega stanu 
 
Počaščena, sveta Ana, z Božjo milostjo obdana, mati Božje matere! 
Lepo zarjo si rodila, zemljo z lučjo razsvetlila, razveselila grešnike. 
 
Sveta Ana, mati prečiste matere Marije, izprosi mi po svoji prečisti hčeri pri njenem božanskem Sinu 
Jezusu krepost čistosti, ki je za zakonsko srečo tako zelo potrebna. Naj vzdržujem svoj zakon v 
svetosti in časti. Pravilno me usmeri, da bom vedno delala samo tisto, kar je Bogu všeč. Naj bo moj 
zakon zgled skrivnostne svete veze Kristusa s Cerkvijo, kar je tudi največje dostojanstvo krščanskega 
zakona in njegov blagoslov. Amen. 
 
Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu. 
 
8. dan: Moli za svojo svetost 
 
Počaščena, sveta Ana, z Božjo milostjo obdana, mati Božje matere! 
Lepo zarjo si rodila, zemljo z lučjo razsvetlila, razveselila grešnike. 
 
Sveta Ana, mati Matere Božje milosti, po močnem zagovoru svoje hčere mi pri Jezusu izprosi milosti 
za pobožno, bogaboječe življenje v zakonskem stanu. Naj dosežem blaženost, ki je obljubljena ženam, 
če vztrajajo v veri in svetosti. Posveti me celo, moje korenine in vejice, da moji otroci postanejo sveti. 
Daj mi moč za zvesto, vestno in Bogu všečno opravljanje vseh dolžnosti moje poklicanosti, da s svojim 
poklicem po Božji volji postanem srečna in blažena. Amen. 
 
Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu. 



9. dan: Moli za dobro vzgojo otrok 
 
Počaščena, sveta Ana, z Božjo milostjo obdana, mati Božje matere! 
Lepo zarjo si rodila, zemljo z lučjo razsvetlila, razveselila grešnike. 
 
Sveta Ana, mati Kraljice vseh svetih, izposluj mi pri Jezusu po Mariji milost dobre vzgoje mojih otrok, 
od tega je namreč odvisna moja cela večnost. Kakor si ti svojega otroka, Marijo, v najnežnejšem 
obdobju prinesla v tempelj in si jo pokazala Gospodu, tako nauči tudi mene, kako naj svoje otroke že 
od najnežnejšega otroštva vzgajava skupaj z njihovim očetom, mojim možem, za večno življenje. Naj 
ne bom manj pozorna na njihovo dušo in srce kot na njihovo telesno dobro. Daj mi razum in moč, da 
pri tem težkem delu, vzgoji otrok, vedno prepoznam pravi način in ga tudi močjo izberem. Naj otroke 
vzgojim z nasveti in opomini, po potrebi tudi kaznimi, a na prvem mestu z besedo in zgledom. 
Pomagaj mi, dobra mati, da vzgojim svoje otroke za Božje služabnike in svetnike, ker so poklicani, da 
na nebu zavzamejo prazna mesta padlih angelov. Naj s svojimi otroki in po njih nekoč s svojim možem 
pridem v večno blaženost. Amen. 
 
Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu. 
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