
MARIJA IN MI SKOZI 2017 

JANUAR: MARIJINA POSLUŠNOST 

Trajna vzgoja – Generalne konstitucije FSR – člen 44, 3. točka 
 
Trajna vzgoja ima namen pomagati vsem bratom in sestram tudi s tečaji, srečanji in 
izmenjavo izkušenj: 
• da poslušajo in premišljujejo Božjo besedo in tako »prehajajo od evangelija v 
življenje in iz življenja k evangeliju«; 
• da v luči vere in s pomočjo dokumentov cerkvenega učiteljstva razmišljajo o 
dogajanjih v Cerkvi in družbi in v skladu s tem 
zavzamejo do njih dosleden odnos; 
• da udejanjajo in poglabljajo poklic v OFS, ko 
študirajo spise sv. Frančiška, sv. Klare in avtorjev iz 
Frančiškovih redov.  
 
Svatba v Kani Galilejski (Jn, 2,5)  

Njegova mati reče strežnikom: »Kar koli vam 

poreče, storite!« 

 

Kratka misel za premišljevanje in pogovor: 

Poslušnost Marije Božje matere je bila 
popolna, popolnejša od tiste, ki so jo živeli vsi ostali svetniki. Marija želi biti 
imenovana le z imenom služabnica. Na napoved nadangela Gabriela, da bo rodila 
sina, ki se bo imenoval Sin Najvišjega, odgovarja: »Glej, Gospodova služabnica sem, 
zgodi se mi po tvoji besedi!« (Lk 1, 38) Pater Ignacio Larraňaga je zapisal, da so to 
verjetno najlepše besede v Svetem pismu. In takšno držo poslušnosti ohranja mlada 
žena vse življenje – od Nazareta, preko Betlehema, Egipta, vse do Kalvarije, ko 
izkaže svojo junaško poslušnost Božji volji, kjer Stvarnik nameni svojega ljubljenega 
sina za naše odrešenje. 

Na pragu novega leta nas sprejema mati Marija in nas vabi, naj se pod njenim 
vodstvom in varstvom prepustimo ljubečim rokam neskončno modre Božje 
previdnosti. Za nas se bo nastopajoče leto gotovo najbolje izteklo, če se kakor ona 
zaupljivo podredimo Božjim sklepom glede vsega, kar nas čaka. 

Tudi Oče Frančišek v Porciunkuli prisluhne evangeliju, v katerem Jezus pošilja 
svoje učence oznanjat Božje kraljestvo in jim naroča: »Ne oskrbujte se ne z zlatom 
ne s srebrom ne z bakrom v pasovih, ne s popotno torbo ne z dvema suknjama ne s 
sandali ne s palico« (Mt 10,9–10), je ponižno prisluhnil Jezusovemu povabilu in 
vzkliknil: »To želim in to hočem, to je tisto, kar iščem, to želim z vsem srcem 
izvrševati!« Takrat je Frančišek v polnosti razumel, da Bog od njega želi, da živi po  
svetem evangeliju. 

Poslušnost – krepost, ki jo današnji raztreščeni svet ne dojema več, ko izkrivlja 

njen pravi pomen in ga velikokrat zamenjuje s ponižanjem, podložnostjo… 

Poskušajmo se pogosteje zamisliti nad pomenom te besede in začeli se bomo bolje 

zavedati zaklada, s katerim smo obdarjeni, ko smo se s svojo obljubo v OFS še 

globlje zavezali zvestobi evangelijskim zakonom, našemu Vodilu in Konstitucijam ter 

na ta način odločili spreminjati smer našega življenja. 



 

Molitev sv. Janeza Pavla II. v Fatimi 

Marija, Mati ubožcev, 

ki umirajo lačni in bolni, 

prenašajo krivice in nasilje, 

ne najdejo zaposlitve, doma in zavetja.  

Mati Cerkve, 

misijonarka na tuzemskih poteh. 

Mati življenja, 

mnogotera znamenja razodevajo, 

da nas vodiš in spremljaš. 

Mati slehernega človeka, 

ki stremi k večnemu življenju, 

pomagaj nam napredovati v slogi in 

solidarnosti na poti k ljubezni in enotnosti.  

Amen. 


