Slomšek o Mariji 
Marija je mati kristjanov. Sveta Cerkev jo kliče Pomočnica kristjanov. Večni Bog je ni, povzdignil samo nad očake in preroke in nad vse svetnike v nebeškem kraljestvu, marveč tudi nad vse angele, postavil jo je za Kraljico nebes in zemlje. Kar zmore Bog po svoji vsemogočnosti, to premore Marija po svoji priprošnji. Izmed tisoč želj in prošenj polagam danes pred njo tri velike prošnje;
Prva prošnja: za ohranitev prave svete vere. Nad tisoč let že sveti luč svetega evangelija v tej lepi dolini in jo osrečuje. Nad 200 let se oznanja Božja beseda v tem Marijinem svetišču. Naši predniki so zvesto varovali zaklad svete vere. Zdaj pa je vera v nevarnosti. V raznih krajih odpadajo od vere ljudje, ki so zašli v grešne navade, ki so jih oslepili sovražniki vere z raznimi gesli. Marsikateri dušni pastirje v velikih skrbeh za svoje vernike, ki so stalno izpostavljeni raznim zmotam. Marsikateri družinski oče se boji za svoje otroke, ki jih hočejo zapeljati v greh in zmoto. Marsikateri kraj čaka strašna bodočnost, da bo njihova cerkev zaprta, da se ne bodo več delili sveti zakramenti in opravljala presveta daritev. Ali morda ne bo čez 200 let Kristus tudi nad našimi kraji jokal, kakor je jokal nekoč nad brezbožnim mestom Jeruzalemom? Pod Marijino varstvo se zatekamo, v njeno varstvo vse svoje izročamo, ona je premagala krive vere vsega sveta, ona bo ohranila luč svete vere našim krajem.
Druga prošnja bo za ohranitev ljubega miru. Narodi si stojijo v nezaupanju drug proti drugemu, samo majhen plamen in dežele se bodo borile zoper dežele in državljani zoper državljane, da, celo sorodniki zoper sorodnike. 0, zato dajmo, vneto prosimo Boga, da nam na Marijino priprošnjo ohrani ljubi mir.
Tretja prošnja pa bodi za zdravje in varnost našega življenja. Ali bo Marija te naše prošnje uslišala? Da, če bomo tudi izpolnili, kar je Marija svoj čas v Kani Galilejski naročila: Vse, kar Jezus reče, to storite!
(Iz pridige: Pojdite v hišo svoje Matere! Ob 200-letnici loretske cerkve v Št. Andražu v Labodski dolini, 1848)

