
MAREC: BOŽJA MATI 

Način življenja 

Vodilo OFS – člen 10 

Združeni z Jezusovo odrešilno pokorščino, ki je svojo voljo izročil v Očetove roke, naj 

(Frančiškovi bratje in sestre) zvesto izpolnjujejo svoje poklicne dolžnosti v raznih 

življenjskih okoliščinah. Posnemajo naj Kristusa, ubogega in križanega, in naj 

pričajo zanj tudi v težavah in preganjanju. 

 

Bog očiščuje in ohranja Davidovo hišo (Iz 7,13-14) 

Tedaj je rekel Izaija: »Slišite torej, Davidova hiša: vam je premalo nadlegovati ljudi, da še 

nadlegujete mojega Boga? Zato vam bo Vsemogočni sam dal znamenje: Glej, devica bo spočela 

in rodila sina, ki ga bo imenovala Emanuel.« 

Kratka misel za premišljevanje in pogovor: 

Marija ima popoln nadzor in uvid nad svojo notranjostjo. Njene stanovitnosti ne more 

nič vznemiriti. Najprej je gospa same sebe, močna in nepremagljiva žena, saj se z 

vedrino in krotkostjo odloči sprejeti svojo usodo, postati Božja Mati. Nadangelu 

Gabrijelu se takole odzove na njegovo nepričakovano oznanilo, da bo spočela in rodila 

sina, ki naj mu da ime Jezus. Gabrijel ji razodene Božji načrt, ki so ga oznanjali že 

starozavezni preroki: »Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal 

prestol njegovega očeta Davida … in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« (Lk 1,32-33) Ko 

Marija izve, kako se bo to zgodilo, izkaže nepojmljivo zaupanje in trdnost v svojih 

besedah, ko mu odvrne, da ni nič drugega kakor uboga Božja služabnica in da naj Bog 

stori z njo, kar želi. 

V spodnji baziliki sv. Frančiška v 

Assisiju je Lorenzettijeva freska 

Marije z Detetom med sv. 

Frančiškom in sv. Janezom 

Evangelistom. Mati Božja s 

pogledom in ljubko z gesto naroča 

Detetu, naj prej blagoslovi asiškega 

svetnika kot pa njemu najljubšega 

apostola. Slikar je malo pretiraval, a 

je želel povedati romarjem, da je Frančišek postal Marijin novi ljubljenec. Res je, da je 

tudi Frančišek srčno ljubil Marijo, saj je z njo delil Kristusove osnovne izbire in tako v 

polnosti sodeloval pri odrešenjskem načrtu. »Vsemogočni Oče,« je napisal v pismu 

vernikom, »je oznanil prihod Besede v telesu svete in častitljive Device Marije, iz katerega ste 



prejeli resnično meso naše človečnosti in krhkosti. On, ki je bil najbogatejši, je želel s svojo 

materjo, Blaženo Devico, na tem svetu izbrati revščino.« (FF 181-182) 

Tudi mi Frančiškovci si z obljubo v OFS zavestno prizadevamo živeti v skromnosti in 

sprejemati sebe, brata, sestro, življenje, stvari… takšne, kakršne so. Izročimo se torej v 

Njegove roke rekoč: »Oče, jaz ne vem nič. Ti veš vse. V tvoje roke se izročam, stori z menoj, 

kar želiš. Z vsem se strinjam, zgodi se tvoja volja.« Mi vsi smo samo ljudje in v svojem 

življenju pogosto doživljamo somrak, temo, osamljenost, strah. Živeti vero pa pomeni 

vztrajno, čeprav naporno, romati skozi temno noč s sinovsko predanostjo, ljubeznijo, 

razpoložljivostjo, upanjem, vero … 

 

Molitev k Materi Božji 

Marija, moja Mati in Gospa, tebi izročam svojo dušo in telo, 

svoje življenje in svojo smrt in to, kar po njej nastopi. 

Vse polagam v tvoje roke, o moja Mati. S svojim deviškim plaščem 

me ogrni in podari mi milost čistosti srca, duše in telesa. 

S svojo močjo me brani pred vsemi sovražniki (...). 

Prelepa lilija, ti si moje ogledalo, o moja Mati! Amen. 

(sv. Favstina Kowalska) 

 

 

 


