
OKTOBER: ŽENA MOLITVE 

 

Način življenja 

Vodilo OFS – člen 8 

Kakor je bil Jezus pravi častilec Očeta, tako naj bo molitev in premišljevanje duša 

njihovega življenja in delovanja. Bratje in sestre naj se zakramentalnega življenja 

Cerkve, predvsem evharistije. Pridružijo naj se liturgični molitvi v eni od oblik, ki jih 

je Cerkev predložila, in tako podoživljajo skrivnosti Kristusovega življenja. 

 

Bog sredi stiske preskušanim pripravlja veselje (Bar 4,28-29) 

»Kakor je bilo vaše srce nagnjeno k odpadu od Boga, tako pokažite desetkratno gorečnost, da ga 

spet poiščete!  Zakaj on, ki je nad vas poslal nesrečo, vam bo naklonil večno veselje, ko vas bo 

rešil.« 

 

Kratka misel za premišljevanje in pogovor: 

 Kristjani verjamemo v vse, kar je Jezusova mati, najzvestejša Božja služabnica, 

izrekla in kar je naredila. Njena veličina je v njeni edinstvenosti in v poslanstvu, za 

katerega je bila določena – postati Odrešenikova mati. Slovenci smo v preteklosti 

veliko pretrpeli in prav zato smo svojo duhovno Mater skozi stoletja še posebej goreče 

častili, se ji priporočali v varstvo, pri njej iskali mir in tolažbo, se množično zgrinjali v 

njej posvečena svetišča, poklekali pred njene milostne podobe. 

 Kratke, vendar izjemno lepe molitve sv. Frančiška Asiškega, posvečene Devici 

Mariji nam prav tako odkrivajo njegovo globoko 

občudovanje in čaščenje njene vloge v božični 

skrivnosti Božjega učlovečenja. Ko pa je učil moliti 

svoje brate, ki so živeli v preproščini, jih je takole 

nagovoril: “Kadar molite, recite: 'Oče naš ...' in: 

'Klanjamo se ti, Kristus, in k vsem tvojim 

cerkvam, ki so po vsem svetu, in te hvalimo, ker 

si s svojim svetim križem svet odrešil.' Bratje, 

učenci boguvdanega učitelja, so se z največjo 

skrbnostjo trudili, da bi se tega držali. Zato so se 

v vsakem kraju, kjer je bila zgrajena kaka cerkev, 

tudi če niso bili v njej, samo da so jo mogli kako zagledati od daleč, priklonili proti njej 

do tal in v priklonu obeh ljudi, telesnega in duhovnega človeka, počastili 

Vsemogočnega z besedami: 'Klanjamo se ti, Kristus, in vsem tvojim cerkvam', kakor 

jih je učil sveti oče. Nič manj ni vredno občudovanja, da so tudi, kjerkoli so zagledali 



križ ali znamenje križa, bodisi na tleh ali na steni bodisi na drevju ali na obcestnih 

ograjah, počeli to isto.« Tako je zapisal svetnikov biograf Tommaso da Celano. 

 Tudi Hans Urs von Balthazar spregovori o češčenju Marije, ki ga nikakor ne gre 

zamenjati s češčenjem izkazanem Bogu. Nadaljuje z mislijo, »da Marija ve za to 

zakonitost v popolni preprostosti, ko v Magnifikatu povezuje poveličevanje Boga za 

velike reči, katere ji je storil in ki jih bodo priznavali vsi rodovi s tem, da bodo njo, 

Marijo, prav posebej blagrovali«. Teolog premišljuje o različnih Marijinih molitvah in 

o rožnem vencu: »Gotovo to ni vedno lahka molitev in ne leži vsakemu enako. A 

vendar je to takšna molitev, ki hkrati vpleta v Marijino molitev  vse, kar spada v 

odrešenjsko zgodovino: ponavzočevanje  skrivnosti Jezusovega življenja, to je njegove 

mladosti, sklepa njegovega javnega življenja v trpljenju, njegovega vstajenja in 

dovršitve v poveličanju, v katerega sopritegne tudi Marijo kot prapodobo Cerkve; 

dalje ponavzočevanje Kristusove molitve Očetu in končno vedno novo poveličevanje 

Trojice; celota ima za svoj uvod izpoved vere. V zapovrstnosti zdravamarij se za 

premišljujočega molivca odpira skoraj neskončen prostor sveta molitve, ki ga je 

mogoče prehoditi v vseh smereh. A da se ne bi izgubili, je kot opora dana Marija … 

Marija nato učlovečenega Boga spremlja od zibelke do groba in še onkraj tega prav do 

poveličanega življenja.« 

Žal je v mnogih krščanskih družinah danes 

molitev skoraj zamrla. Ljudje se izgubljamo v 

vrtincu potrošništva, učinkovitosti, 

brezglavega hitenja, praznega veseljačenja in 

težko najdemo prostor ter čas za molitev, za 

prebiranje in premišljevanje Božje Besede, za 

poglabljanje vase. V tem kaotičnem času smo 

skoraj pozabili, da smo prav z molitvijo 

najtesneje povezani Bogom in da brez Njega ni 

življenja. Ko ne bi pred več kot četrtletjem tudi 

sama doživela lekcije, ki me je skoraj stala 

življenje, bi najbrž še danes životarila. Mistično 

izkustvo v trpljenju je v meni zbudilo novo 

zavest, da sem ljubljena in me povabilo, da se 

vrnem v Božje naročje. Ena izmed obljub 

podeljenih skupaj z globoko verno ženo, ki je 

ležala na sosednji bolniški postelji, je bila zahvalno romanje v Lurd, v primeru da 

avanturo preživiva. Pričela sem razumevati nauk te lekcije. Ona je kmalu odšla k 

Očetu, mene pa je doletelo, da sem se podala na pot k Lurški Mariji kot vodič romarske 



skupine iz sosednje župnije, prvič na takšni poti in brez duhovnega vodje, čisto na 

začetku svoje duhovne poti, z znanjem treh osnovnih molitev, brez izkušenj v vodenju. 

Moj edini adut je bilo skromno znanje francoščine. A Božja roka nas je vodila vso pot 

in vse dni, vse se je lepo odvijalo, zahvaljujoč se tudi čudovitim sopotnikom in kljub 

skromno zastavljenemu itinerarju. V usta so mi bile položene besede, ki niso bile moje. 

Solze so mi zalivale oči ob pretresljivem pogledu na množico invalidov, bolnikov 

ležečih na vozičkih, ki so mukam navkljub, izžarevali spokojnost in vedrino. Ganljiv 

in veličasten je bil pogled na procesijo z lučkami, na romarje, ki so prinesli v Lurd svoje 

zahvale, upe in pobožne prošnje za bolne svojce. Vsi so častili Boga in se priporočali 

Mariji, vsak v svojem jeziku. Šele tam sem spoznala, da je moja bolezen pravzaprav 

nekaj dobrega, velika milost, čeprav se zdi čudno; da se moje preizkušnje ne morejo 

meriti z bridkostmi, ki sem jim bila priča pred massabielsko votlino. Odtlej se dan za 

dnem zahvaljujem za spreobrnjenje, zato da lahko spet verujem in častim Boga in Božjo 

Mater. 

 Gospod, hvala Ti, da si nam skozi življenjske preizkušnje dal spoznati, da je 

molitev zdravilna, da je lepa, da vztrajanje v njej obrodi obilen sad, vzpostavlja red v 

našem življenju, mir in radost v srcu, usmerja naše dneve in jim daje vrednost. 

Spoznavamo, da nismo sami v svetu in da ostajamo v Tvoji ljubezni. 

 

Molitev 

Marija, ljubljena hči Boga Očeta, svojo dušo zaupam v Tvoje varstvo. 

Varuj Božje življenje v meni. Ne dovoli, da bi ga izgubil zaradi greha. 

Varuj moj um in mojo voljo,  

tako da bodo 

vse moje misli in želje všeč Gospodu. 

Zdrava Marija… 
 

 


