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МОЛИТВА НА ВЕРНИТЕ 

ПОСЕЩЕНИЕ НА БЛ. ДЕВА МАРИЯ 

31 май 
 

† Братя, Божиите обещания никога не са напразни. Месията дойде при нас 

благодарение на Мария, която прие Божия план. Тя не запази единствено за 

себе си месианската радост, а побърза да я сподели с братовчедка си 

Елисавета. Да се помолим Господ да даде и на нас радостта на спасението. 
 

Да кажем заедно: Господи, дари ни твоята радост и мир!   
 

1. Господи, където си ти, настъпва радост: децата ликуват в майчиното 

лоно, майките се изпълват с Дух Свети, бедните викат от щастие, защото 

са намерили Спасителя; дари и на нас радостта, възвестена на Мария и 

отнесена от нея на Елисавета. Затова те молим: 

 

2. Господи, твоята Майка е наречена блажена, защото повярва на думите 

на ангела и възликува от радост в своя “Маньификат”; увеличи в нас 

вярата, получена при нашето кръщение, която носи светлина, мир и 

радост. Затова те молим: 

 

3. Господи, песента “Маньификат”, избликнала от сърцето на Мария, 

възвестява понижаване на надменността, могъществото и богатството, и 

въздигане на смирението, бедността и чистосърдечието. Направи 

бедните, гладните, последните на този свят да изпитат краха на 

човешката логика и триумфа на логиката на Бога. Затова те молим: 

 

4. Господи, радостта на Мария се предава на другите, защото нейна 

причина си ти,  Богът на радостта; направи и ние да станем носители на 

ведрина и надежда, особено там, където се виждат знаците на 

разочарование и отчаяние. Затова те молим: 
 

† Господи Исусе, твоята Майка не бе споделила още тайната, която криеше в 

себе си, когато Елисавета само при вида й предусети великото събитие; 

направи и ние, приемайки и преживявайки същата тайна, да получим 

способността на Мария да я предава на другите чрез любов и себеотдаване, 

за да можем да участваме в небесната радост. Който си Бог и живееш и 

царуваш през вековете на вековете. Амин. 

 


