
VOR FRUE AF ROSENKRANSEN (7. OKTOBER) 

 

Indgangsvers 

Lad os alle glæde os i Herren ved at fejre fe-

sten til ære for den salige Jomfru Maria, over 

hvis højtid englene glæder sig og priser Guds 

Søn i kor. V. (Sl 45) Mit hjerte strømmer 

over med skønne ord, jeg fremsiger mit digt 

for kongen. Ære være. 
 

Kirkebøn 

Gud, du, hvis énbårne Søn ved sit liv, sin 

død og sin opstandelse har vundet os den 

evige frelses løn, giv os, beder vi dig, når vi 

overvejer disse mysterier ved den salige 

Jomfru Marias helligste rosenkrans, da 

både at efterligne hvad de indeholder, og at 

opnå hvad de forjætter. Ved samme vor 

Herre. 
 

Læsning (Ordsp 8,22-24.32-25) 

Som begyndelsen på sine handlinger 

skabte Herren mig, som det første af sine 

værker dengang. Fra evighed er jeg dan-

net, fra begyndelsen, før jorden blev til. Jeg 

blev født, før strømmene var til, før der var 

vandrige kilder. Men hør nu på mig, søn-

ner! Lykkelige de, der holder sig til mine 

veje. Lyt til belæringen og bliv vise, lad 

ikke hånt om den! Lykkeligt det menneske, 

der hører på mig, så han dag efter dag vå-

ger ved mine døre og holder vagt ved mine 

dørstolper. For den, der finder mig, finder 

livet og opnår Herrens velbehag. 
 

Graduale (Sl 45)  

Drag ud med lykke for sandheds og retfær-

digheds sag, din højre hånd skal vise dig 

frygtelige gerninger! Hør efter, min datter, 

lyt opmærksomt: Glem dit folk og din fars 

hus! Kongen begærer din skønhed. 

 Halleluja, Halleluja. En fest for den her-

lighedsfulde Jomfru Maria af Abrahams 

slægt, udsprunget af Judas stamme, af Da-

vids navnkundige slægt. Halleluja. 
 

 

Evangelium (Luk 1,26-38) 

På den tid blev englen Gabriel sendt fra Gud 

til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til 

en jomfru, der var forlovet med en mand, 

som hed Josef og var af Davids hus. Jom-

fruens navn var Maria. Og englen kom ind 

til hende og hilste hende med ordene: »Her-

ren er med dig, du benådede!« Hun blev for-

færdet over de ord og spurgte sig selv, hvad 

denne hilsen skulle betyde. Da sagde eng-

len til hende: »Frygt ikke, Maria! For du 

har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive 

med barn og føde en søn, og du skal give 

ham navnet Jesus. Han skal blive stor og 

kaldes den Højestes søn, og Gud Herren 

skal give ham hans fader Davids trone; han 

skal være konge over Jakobs hus til evig 

tid, og der skal ikke være ende på hans 

rige.« Maria sagde til englen: »Hvordan 

skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sam-

men med en mand.« Englen svarede hende: 

»Helligånden skal komme over dig, og den 

Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor 

skal det barn, der bliver født, også kaldes 

helligt, Guds søn. Også din slægtning Eli-

sabeth har undfanget en søn, nu i sin alder-

dom. Hun, om hvem man siger, at hun er 

ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er 

umuligt for Gud.« Da sagde Maria: »Se, jeg 

er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig ef-

ter dit ord!« 

 

Offertorium 

Hos mig er al livsvejens og sandhedens 

nåde, hos mig er al livets og dydens håb. 

Som en rose, der er plantet ved bækkens 

strømme, har jeg båret frugt. 
 

Stillebøn 

Herre, vi beder dig, giv os tilbørligt at kunne 

tilslutte os frembærelsen af disse offergaver, 

og ved den helligste rosenkranses mysterier 

således at overveje din énbårne Søns liv, li-

delse og herlighed, at vi må blive værdige til 

hans forjættelser. Han, som lever. 



 

Jomfru Marias præfation bedes. 

 

Kommunionsvers 

Blomstrer, I blomster, som liljen, og spred vel-

lugt og spring ud i herlighed. Syng en lovsang 

og pris Herren i hans gerninger. 

 

Slutningsbøn 

Herre, vi beder dig, lad os blive hjulpet ved din 

helligste Moders bønner, hvis rosenkrans vi 

fejrer, for at vi både må kunne mærke kraften 

i de mysterier vi overvejer, og opnå virkningen 

af de sakramenter vi har modtaget. Du, som 

lever. 

 

 

 


