znanila
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Upanje
Če kdaj potrebujemo upanje, ga potrebujemo v času, ki mu pravimo –
danes. Negotovost za marsikoga v času njegovega ali njenega življenja ni
bilo nikdar bolj otipljiva, kakor v času, ki mu pravimo – danes. In če
človek ostane brez upanja, bo čas, ki mu pravimo – danes, neužiten. In če
ni upanja, tudi jutrišnjega dne ni.
In kakor je otipljiva negotovost, je otipljivo tudi upanje. Upanje lahko
otipljemo, lahko ga okusimo, lahko ga slišimo, lahko ga dejansko vidimo v
eni sami osebi, ki ji pravimo – Marija. Marija je upanje, Marija je olajšanje,
Marija je okus časa, ki mu pravimo - danes in Marija je veselje časa, ki mu
pravimo – jutri.
Zato je v Mariji življenje. Ko se v mesecu maju prebuja narava, ko so
vrača življenje v vsej svoji veličini in lepoti, naj se prebudi tudi naše
upanje. Naj ne bo človeka v naši župniji, ki ne bi okusil te lepote
krščanskega upanja, ki se razodeva v Mariji in ga gojimo v Marijinem
mesecu maju.
Današnji danes je hudo drugačen od lanskega danes. Toda brez upanja, ne
bo prihodnjega danes. Zato ne bojmo se drugačnosti obhajanja tega
šmarničnega meseca. Drugačnost nas ne sme plašiti. Prihod dojenčka v
družino spremeni vse, mama in oče morata začeti živeti drugače. Zato je
drugačnost je priložnost za novo življenje, za novo upanje. Lahko rečemo
tudi za novo ljubezen. Da, ljubezen je razodetje upanja, ljubezen je
življenje. Kakor Marija, ki je polna ljubezni, do Boga in do človeka.

MARIJINO UPANJE
Poglejmo v razodeto Božjo besedo, ki ji pravimo po domače Sveto pismo.
Ni besede, ni stavka, ki ne bi tako ali drugače razodeval Marijino
neverjetno upanje v Boga. Od tistega slavnega stavka, ki se ga spominjamo
ob zvonjenju trikrat na dan: »Glej dekla sem Gospodova, zgodi se mi po
tvoji besedi« (Lk 1,38) do tistega stavka na svatbi v Kani Galilejski: »Kar
koli vam reče storite« (Jn 2,5)
Marija spodbuja in motivira njegove učence naj zaupajo v Boga, naj upajo
v Njenega Sina Jezusa Kristusa. Upanje je več kot zgolj zaupanje.
Zaupamo zgolj preko empirične izkušnje. Ko izkusimo, da je nekdo
zaupanja vreden – zaupamo. In nehamo zaupati, ko smo izdani, razočarani,
prevarani. Upanje pa je več kot zaupanje, upanje je kot kompas, je
naravnanost, s katero kapitan v neurju usmeri ladjo samo preko kompasa v
pravo smer. Ali pa ko vidi luč svetilnika zopet ladjo lahko usmeri proč od
nevarnih čeri. To je upanje, kakor se izraža apostol Pavel: »Če pa upamo to,
česar ne vidimo, pričakujemo to s potrpežljivostjo« (Rim 8,25). Toda
Marijo vidimo, njena podoba krasi vsako cerkev in skoraj vsak krščanski
dom. Marijina podoba je kot kompas, je kot luč v svetilniku, ki nam kaže
pravo pot.
Kdor pa upa, ta moli. Molitev je potrpežljivo pričakovanje. Kdor zgolj
zaupa, bo hitro razočaran, hitro bo nesrečen. Kdor pa upa, vztraja kljub
viharju, kljub zlu, kljub vsej nesreči in je zato, ker upa srečen.
Vabljeni torej, da mesec maj preživimo v potrpežljivi pobožnosti k Mariji.
Ker najbrž še ne bo mogoče, da bi se družili ob skupni šmarnični
pobožnosti v cerkvi, VAS VABIM, DA OPRAVITE »MARIJIN OFICIJ« OZ.
»MARIJIN BREVIR«.
Ko se je ob zarji srednjega veka oblikovalo meniško molitveno bogoslužje,
božanski oficij, ki mu rečemo tudi brevir, se je po njegovem zgledu kmalu
pojavil še mali oficij v čast Božji Materi Mariji. V 8. stoletju ga že poznajo
benediktinci na Monte Cassinu, vendar se od tam ni razširil drugod pred 10.
stoletjem. V 14. stoletju je Marijin mali oficij, tudi po zaslugi avguštinskih
kanonikov, postal obvezen za vso duhovščino poleg rednega oficija, to je
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brevirja, in to vse do sredine 16. stoletja. Kljub temu, da je obveznost bila
tedaj ukinjena, so ga ohranile mnoge redovne skupnosti, razširjen pa je bil
tudi po bratovščinah in celo med laiki, saj so poleg latinske obstajale
različice v domačih jezikih. Bogoslužna reforma v 20. stoletju, ki je sledila
2. vatikanskemu koncilu, je priporočila, da se tudi slednji raje oklenejo
rednega molitvenega bogoslužja, ki je postalo dostopnejše tako jezikovno,
saj ni bilo več omejeno zgolj na latinski jezik, kot tudi po obsegu dnevnih
molitev, ki se je skrčil. V veliki meri je zato Marijin mali oficij zatonil v
pozabo, čeprav so nekatere redovne ustanove pripravile pokoncilsko
različico. Ponatiskujejo pa se tudi starejše izdaje.
Marijin brevir molimo kadarkoli v dnevu. Molitev ima najprej
t e d e n s k i k r o g , kar pomeni, da je del molitve vezan na dan v
tednu in se torej ponovi vsak teden. Drugi del molitve je v
m e s e č n e m k r o g u , torej ta del pride na vrsto samo enkrat v
mesecu. Del pa je v d n e v n e m k r o g u , kar pomeni da pride na
vrsto vsak dan.
Molimo takole:
Najprej križ.
• Po križu zapojemo pesem. Pesmi se vrstijo od torka do ponedeljka.
Zaznamovane so z značajem posameznih dni (četrtek – evharistija;
petek – trpljenje; sobota – Marijin dan; nedelja – vstajenje) in z
rastočo Marijino zgodbo od oznanjenja (torek) prek jaslic (sreda)
do poveličanja (ponedeljek).
• Sledi prav tako na dan v tednu vezan psalm z odpevom
• nato Marijina molitev
• Potem pride na vrsto del, ki je vezan na d a n v
m e s e c u (od str. 16)
• najprej preberemo berilo iz Svetega pisma, ki se tako ali drugače
nanaša na Marijo.
• temu sledijo litanije Matere Božje, namesto prošenj za vse potrebe
• ter berilo iz bogate zakladnice učenjakov in cerkvenih očetov
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• nato sledi d n e v n i k r o g m o l i t e v , ki jih molimo
vsak dan (str. 53)
• naprej Marijina hvalnica,
• temu sledi Oče naš, Zdrava Marija.

Marijin brevir – Tedenski krog
NEDELJA
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
PESEM
Raduj nebeška se Gospa, aleluja,
ker on, ki si rodila ga, aleluja,
raztrgal smrti je vezi, aleluja.
Oj, prosi za nas milosti, aleluja.
Raduj nebes kraljica se, aleluja,
prišla rešitve doba je, aleluja.
Pekla je zmagana oblast, aleluja,
Bogu povsod se poje čast, aleluja.
Z Marijo razveseli se, aleluja,
praznuj vstajenja praznike, aleluja.
Le pomni, pomni to skrivnost, aleluja,
čez Golgoto gre pot v radost, aleluja.
PSALM 62,2-9
Odpev: Veseli se, devica Marija, tvoj Sin je premagal okove smrti, vstal od
mrtvih in vsem odprl pot v nebeško kraljestvo.
O Bog, moj Bog, željno te iščem, *
mojo dušo žeja po tebi;
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moje telo koprni po tebi *
kakor suha in izčrpana zemlja po vodi.
Vate sem se zamaknil v svetišču, *
da bi uzrl tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja dobrota je boljša kakor življenje, *
moje ustnice te smejo slaviti.
Zato te bom slavil v svojem življenju, *
v tvojem imenu bom dvigal svoje roke.
Kakor z najboljšimi jedili se bo nasičevala moja duša, *
v veselju te bodo hvalila moja usta.
Spominjal se te bom na svojem ležišču, *
v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi;
kajti ti si mi pomagal, *
v senci tvojih peruti se radujem.
Moja duša se te oklepa, *
podpira me tvoja desnica.
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja.
Zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal kakor je rekel, aleluja.
Prosi za nas Boga, aleluja.
Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.
Ker je Gospod res vstal, aleluja.
Molimo. O Bog, ki si z vstajenjem svojega Sina, našega Gospoda Jezusa
Kristusa, svet razsvetlil, daj, prosimo, da po njegovi Materi Devici Mariji
dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.
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PONEDELJEK
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
PESEM
O Marija moje želje!
Kadar spomnim se na te,
sladka radost in veselje
pride v tožno mi srce.
Ti deliš veselje, mir,
blage milosti si vir.
Ko na zemlji si zaspala
srčno, sladko in mirno,
si v nebesa se podala,
da ne vidi te oko.
A pri tebi so želje,
k tebi zdiha še srce.
Tebe v rajskih zdaj višavah
srečno angeli časte,
meni v zemeljskih težavah
bridko pa medli srce.
Naj do tvojih kdaj višin
pride solzne zemlje sin.
Vodi, vodi, srečno vodi
čolnič moj življenja mi,
v zadnji uri z mano bodi,
da se duša ne zgubi.
Takrat, ljuba Mati,
daj duši moji sveti raj.
PSALM 118,19-29
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Odpev: Nebeška vrata so se po Evi vsem zaprla, po Devici Mariji pa so se
znova odprla.
Odprite mi vrata pravičnosti, *
stopil bom skoznje, se zahvalil Gospodu.
To so vrata Gospodova, *
pravični stopajo skoznje.
Zahvaljujem se ti, ker si me uslišal *
in mi postal rešitelj.
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, *
je postal vogelni kamen.
To je Gospodovo delo, *
v naših očeh je čudovito.
To je dan, ki ga je Gospod narédil, *
radujmo se in se ga veselimo.
Daj, Gospod, daj vendar rešitev! *
Daj, Gospod, daj vendar srečo!
Blagoslovljèn, ki prihaja v Gospodovem imenu, *
blagoslavljamo vas iz Gospodove hiše.
Gospod je Bog, on nas razsvetljuje; *
stopajte z zelenjem v prazničnem sprevodu vse do oltarja.
Moj Bog si ti, hočem se ti zahvaljevati, *
moj Bog, hočem te poveličevati.
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *
vekomaj traja njegova dobrota.
Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem; in da se ti vdanega
skažem, ti danes posvetim: svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce,
sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani
me kakor svojo last in posest. Amen.
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TOREK
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
PESEM
Je angel Gospodov oznanil Mariji
in ona spočela od Svetega Duha.
»Češčena si, Marija,« je angelski glas;
bo zadnja ura bila, Marija prid, po nas.
Marija je rekla: »Glej, božja sem dekla,
naj se mi zgodi, kakor angel veli.« Češčena …
In sveta Beseda meso je postala
med nam, prebivala, je Jezus ji ime. Češčena …
Poglejmo še v vice na verne dušice,
usmili se, Jezus, jih reši iz vic. Češčena …
Čast bodo Očetu in Sinu, Svet’mu Duhu,
kakor je b’lo v začetku, tako na vekomaj. Češčena …
PSALM 113
Odpev: Sveti Duh bo prišel nadte, Marija, in moč Najvišjega te bo
obsenčila.
Hvalíte, Gospodovi služabniki, *
hvalíte ime Gospodovo.
Ime Gospodovo naj bo slavljeno *
zdaj in na veke;
od sončnega vzhoda do zahoda *
naj bo hvaljeno ime Gospodovo.
Gospod je vzvišen nad vsemi narodi, *
nad nebesa sega njegova slava.
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Kdo je kakor Gospod, naš Bog, ki ima prestol na višavi; *
in gleda od zgoraj v nižave na nebesa in na zemljo?
Iz prahu dvigne slabotnega, *
iz blata potegne ubogega,
da ga posadi med kneze, *
med kneze svojega ljudstva.
Nerodovitni ženi daje, da prebiva v hiši *
kot vesela mati med svojimi otróki.
Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica. Ne zavrzi naših
prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o
častitljiva in blagoslovljena Devica, naša Gospa, naša srednica, naša
besednica. S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči,
svojemu Sinu nas izroči. Amen.

SREDA
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
PESEM
Božji nam je rojen Sin, radujmo se!
K nam je prišel iz višin, veselimo se!
Iz prečiste Deve, rodbine kraljeve,
Božji nam je rojen Sin.
Davno že prerokovan, radujmo se!
Beli je zagledal dan, veselimo se! Iz prečiste Deve …
Bog se učlovečil je, o radujmo se!
Da bi nas odrešil vse, veselimo se! Iz prečiste Deve …
PSALM 24
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Odpev: Glej, Devica je spočela od Svetega Duha, Adamova hči je rodila
Božjega Sina.
Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *
zemeljski krog in njegovi prebivalci.
Zakaj on ji je na morjih postavil temelje, *
utrdil jo je na veletokih.
Kdo se bo povzpel na Gospodovo goro, *
kdo bo stal na njegovem svetem kraju?
Tisti, ki je nedolžnih rok in čist v srcu, *
ki svoje duše ne dviga k praznim rečem in ne prisega po krivem.
Ta bo prejel blagoslov od Gospoda, *
pravičnost od Boga, svojega rešitelja.
To je rod tistih, ki te iščejo, *
ki hočejo najti tvoje obličje, Bog Jakobov.
Dvignite, vrata, svoje glave, dvignite se, starodavne duri, *
da vstopi kralj veličastva.
Kdo je ta kralj veličastva? *
Gospod, silen junak, Gospod, junak v boju.
Dvignite, vrata, svoje glave, dvignite se, starodavne duri,
da vstopi kralj veličastva.
Kdo je ta kralj veličastva? *
Gospod nad vojskami, on je kralj veličastva.

*

Pozdravljena Kraljica, mati usmiljenja, življenje, veselje in upanje naše,
pozdravljena! K tebi vpijemo izgnani Evini otroci; k tebi vzdihujemo
žalostni in objokani v tej solzni dolini. Obrni torej, naša pomočnica, svoje
milostljive oči v nas in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa,
blagoslovljen sad svojega telesa. O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta
Devica Marija.
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ČETRTEK
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
PESEM
Zdaj se zbudi, duša moja,
zvonček kmalu bo zapel,
zdaj bo prišla ura tvoja,
ko te Jezus bo objel.
Blaženi vsi nebeščani
že pripravljeni stoje,
sem kot priče so pozvani,
kjer se duše pogoste.
Pridi tudi, Božja Mati,
tudi ti pomagaj mi,
da pripravljen jaz med svati
bom pri mizi angelski.
Vse stvari ga počastite:
sonce, zvezde, vse moči,
in z menoj ga vsi hvalite,
v srcu mojem zdaj živi.
PSALM 147,12-20
ODPEV: Telo, ki ga je Marija nosila pod srcem, je v evharistiji postalo
hrana za življenje sveta.
Slávi, Jeruzalem, Gospoda, *
hvali svojega Boga, o Síon!
Zakaj utrdil je zapahe tvojih duri, *
blagoslovil je tvoje sinove v tvoji sredi.
Naklanja mir tvojim mejam, *
nasičuje te z najboljšo pšenico.
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Svoje oznanilo pošilja na zemljo, *
hitro se širi njegova beseda.
Sneg razgrinja kakor volno, *
kakor pepel potresa slano.
Točo siplje kot drobtine kruha; *
kdo more obstati pred njegovim mrazom?
Ko pa pošlje svojo besedo, se vse odtaja, *
ukaže svojemu vetru, da zapiha, in stečejo vôde.
Jakobu sporoča svoje besede, *
Izraelu svoje zakone in sodbe.
Tako ni storil nobenemu narodu; *
njegove postave niso spoznali.
Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila
ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se
tvoji priprošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in
Mati; k tebi pridem in pred teboj vzdihujoč grešnik stojim. Nikar ne zavrzi,
o Mati Besede, mojih besed, temveč jih milostno poslušaj in usliši. Amen.

PETEK
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
PESEM
Mati žalostna je stala,
zraven križa se jokala,
ko na njem je visel Sin.
V grenko žalost zatopljena
je nje duša prebodena
z mečem silnih bolečin.
O, kaj žalosti prestati
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morala je sveta Mati,
k'tere Sin je rešil svet.
V žalosti zdihuje bleda,
ko v trpljenju Sina gleda,
kaj trpi na les razpet.
Kristus, ko bo treba umreti,
daj po Materi presveti,
da skušnjave zmagal bom.
Ko pa smrt telo mi vzame,
dušo mojo naj objame
večne slave rajski dom.
PSALM 143
Odpev: Materino srce se ni ločilo od Sinovega, ko ga je na križu prebodla
sulica človeške zlobe.
Gospod, usliši mojo molitev, prisluhni moji prošnji, *
usliši me v svoji zvestobi, v svoji milosti.
Ne privêdi k sodbi svojega služabnika, *
saj ni nihče, ki živi, pravičen pred tabo.
Zares, sovražnik preganja mojo dušo, *
na tla je potlačil moje življenje.
Preselil me je v temine, *
kakor davno umrle.
Moj duh omaguje v meni, *
moje srce je otrpnilo v mojem telesu.
Spominjam se nekdanjih časov, premišljam o vseh tvojih dejanjih, *
o delu tvojih rok premišljujem.
Svoje roke stegujem k tebi, *
mojo dušo žeja po tebi kakor izsušeno deželo.
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O Gospod, hitro me usliši, *
moj duh že pojema.
Ne skrivaj svojega obličja pred mano, *
da ne bom podoben tistim, ki se pogrezajo v jamo.
Že zarana mi izkaži svojo dobroto, *
saj vate zaupam!
Daj mi spoznati pot, po kateri naj hodim, *
kajti k tebi dvigam svojo dušo!
Reši me, o Gospod, pred mojimi sovražniki, *
k tebi se zatekam!
Moj Bog si, uči me spolnjevati tvojo voljo, *
Tvoj dobri duh naj me vódi po ravni deželi.
Zaradi svojega imena, Gospod, me boš ohranil živega, *
v svoji pravičnosti boš izpeljal iz stiske mojo dušo.
Mati žalostna je stala, zraven križa se jokala,
ko na njem je visel Sin, ko na njem je visel Sin.
V grenko žalost zatopljena, je nje duša prebodena
z mečem silnih bolečin, z mečem silnim bolečin.

SOBOTA
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
PESEM
Jaz sem otrok Marijin,
Bog sam me je izbral,
Devico najčistejšo
za mater mi je dal.
Jaz sem otrok Marijin,
je jasna moja pot,
saj angeli nebeški
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me spremljajo povsod.
Jaz sem otrok Marijin,
potoček mi šumlja:
»O, čuvaj cvet nedolžni,«
veli mi šmarnica.
Me mavrica pozdravlja,
mi zvezde govore:
»Marija, tvoja Mati,
z višave zre na te.«
Jaz sem otrok Marijin,
se smrti ne bojim,
na materinem Srcu
najslajše jaz zaspim.
PSALM
Odpev: Marija je v poslušnosti sprejela Božjega Sina in postala božja hiša
in pravo božje svetišče.
Razvesélil sem se, ko so mi rekli: *
“V hišo Gospodovo pojdemo.”
Naše noge so se ustavile *
ob tvojih vratih, Jeruzalem.
Jeruzalem, zidan si kot mesto, *
kjer je vse skladno urejeno.
Tja se vzpenjajo rodovi, Gospodovi rodovi; *
tam pričuje Izrael in slavi ime Gospodovo.
Zares, tam so postavljeni sodni stoli, *
stoli Davidove hiše.
Prosíte za mir v jeruzalémskem mestu: *
tisti, ki te ljubijo, naj živijo v miru.
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Mir naj bo med tvojimi zidovi, *
varnost v tvojih palačah.
Zaradi svojih bratov in prijateljev kličem: *
“Mir naj vlada v tebi.”
Zaradi hiše našega Boga in Gospoda, *
bom prosil za tvojo blaginjo.

Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem; in da se ti vdanega
skažem, ti danes posvetim: svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce,
sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani
me kakor svojo last in posest. Amen.

Marijin brevir – Mesečni krog

1. maj
IZ SVETEGA PISMA
Iz 7,10-14
Gospod je še govoril Aházu in rekel: »Izprosi si znamenje od Gospoda,
svojega Boga, v globini podzemlja ali v višavi zgoraj!« Aház pa je rekel:
»Ne bom prosil ne preizkušal Gospoda.« Nato je rekel Izaija: »Poslušajte
vendar, Davidova hiša: vam je premalo, da utrujate ljudi, ko utrujate še
mojega Boga? Zato vam bo Gospod sam dal znamenje: Glej, devica bo
spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel.

Sveta Marija, - prosi za nas
Sveta Mati božja,
Sveta devic Devica,
Mati Kristusova,
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Mati Cerkve,
Mati milosti božje,
Mati prečista,
Mati brezmadežna,
Mati nedolžna,
Mati deviška,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Splošno pravilo pri podelitvi vseh posebnih milosti kakemu razumnemu
bitju je: kadar božja milost koga izbere za kakšno posebno nalogo ali kak
vzvišen poklic, mu da tudi vse darove, ki so mu kot izbrani osebi potrebni
in so mu tudi v čast. To se je v največji meri uresničilo pri svetem Jožefu,
krušnem očetu Gospoda Jezusa Kristusa in resničnem ženinu kraljice sveta
in vladarice angelov. Njega je večni Oče izbral za zvestega hrani tel j a in
varuha svojega največjega zaklada, svojega Sina in njegove matere. Sveti
Jožef je to službo nad vse zvesto izvršil. Zato mu je Gospod rekel: Dobri in
zvesti služabnik, pojdi v veselje svojega Gospoda. Če vzporedimo Jožefa s
celo Kristusovo Cerkvijo, ali ne uvidimo, da je on tisti posebej izbrani mož,
ki je Kristusa primerno in častno vpeljal v življenje na svetu. Če vsa sveta
Cerkev veliko dolguje Devici Mariji, ker je bila po njej vredna prejeti
Kristusa, pa je za Marijo dolžna posebno hvaležnost in spoštovanje
svetemu Jožefu. Spominjaj se nas torej, sveti Jožef, in s svojo mogočno
priprošnjo posreduj pri Jezusu, ki se je imenoval tvoj sin. Daj, da nam bo
milostljiva tudi tvoja zaročenka Devica Marija, mati njega, ki z Očetom in
Svetim Duhom živi in kraljuje na vse večne čase. Amen. (iz govorov sv.
Bernardina Sienskega, duhovnika)
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2. maj
IZ SVETEGA PISMA
Iz 61,10
Silno se veselim v Gospodu, moja duša se raduje v mojem Bogu. Zakaj
odel me je z oblačilom odrešenja, ovil me je z ogrinjalom pravičnosti,
kakor ženina, ki si nadene venec, kakor nevesto, ki se okrasi z nakitom.
Sveta Marija, - prosi za nas
Mati ljubezniva,
Mati čudovita,
Mati dobrega sveta,
Mati Stvarnikova,
Mati Odrešenikova,
Devica najmodrejša,
Devica častitljiva,
Devica hvale vredna,
Devica mogočna,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Vsaka zvesta duša je na neki način z Bogom zaročena. Vsaka je Kristusu
mati, hči, sestra, vsaka je blagoslovljena, deviška mati. Božja modrost, ki
jo Očetova beseda izraža, vedno misli v širšem pomenu na Cerkev, v
ožjem na Marijo. Na svoj način pa vse velja tudi za vsako posamezno
Bogu zvesto dušo. Lahko je torej razumeti, da smo vsi božja dediščina.
Njegova lastnina je v širšem pomenu besede vsa Cerkev. Marija je čisto
posebej njegova. Pa tudi vsaka Bogu zvesta duša je na svoj način njegova.
V svetišču Marijinega telesa je Kristus prebival devet mesecev. V srcu
zveste Cerkve biva do konca sveta. V mislih in v ljubezni vsake Bogu
zveste duše pa bo bival na veke. (iz govorov bl. Izaka, opata samostana
Zvezde)
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3. maj
IZ SVETEGA PISMA
1 Mz 3,14
Gospod Bog je rekel kači: »Ker si to storila, bodi prekleta med vso živino
in vsemi živalmi polja. Po trebuhu se boš plazila in prah jedla vse dni
življenja. Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo ter med tvojim
zarodom in njenim zarodom. On ti bo glavo strl, ti pa ga boš ranila na
peti.«
Sveta Marija, - prosi za nas
Devica milostljiva,
Devica verna,
Podoba pravice,
Sedež modrosti,
Začetek našega veselja,
Posoda duhovna,
Posoda časti vredna,
Posoda vse svetosti,
Roža skrivnostna,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Slišala si, Devica, da boš spočela in rodila sina. Slišala si, da se bo to
zgodilo ne po človeku, marveč po Svetem Duhu. Angel čaka na odgovor:
čas je namreč, da se vrne k Bogu, ki ga je poslal. Čakamo, o Gospa, na
besedo usmiljenja tudi mi, ki nas usodno teži obsodba pogube. Glej, nudi
se ti cena našega odrešenja: če privoliš, bomo takoj rešeni. Po večni božji
Besedi smo bili vsi ustvarjeni, pa glej, umiramo. Od tvojega kratkega
odgovora zavisi, ali bomo poklicani nazaj v življenje. Kaj se obotavljaš?
Kaj trepečeš? Veruj, spregovori in sprejmi! Naj ponižnost privzame pogum,
skromnost zaupanje. Nikakor ni na mestu, da bi deviška preprostost
pozabila na preudarnost. Modra Devica, v tej zadevi se nikar ne boj
drznosti. Čeprav sramežljivost ugaja v molku, je vendar sedaj potrebno
usmiljenje v besedi. Blažena Devica, odpri svoje srce zaupanju, ustnice
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besedi, naročje Stvarniku. Glej, zunaj pri vratih trka ta, po katerem
hrepenijo vsi narodi. O, če bi zaradi tvojega obotavljanja šel mimo in bi v
bolečinah zopet začela iskati njega, ki ga ljubi tvoja duša! Vstani, hiti,
odpri! Vstani v veri, hiti v poboznosti, odpri s privoljenjem: Glej, dekla
sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. (iz homilije sv. Bernarda,
opata)

4. maj

IZ SVETEGA PISMA
Jdt 9,1b-2a.5-6.11.14
Judita je tedaj z močnim glasom zaklicala h Gospodu in rekla: »Gospod,
Bog mojega očeta! Ti si ustvaril, kar je bilo poprej in tedaj in poslej, ti si si
zamislil, kar je zdaj in kar bo; in kar si si zamislil, se je zgodilo. Stvari, ki
si jih bil sklenil, so bile tu in so rekle: ›Glej, tu smo!‹ Zakaj tebi so na voljo
vsa pota in tvoja odločitev je v tvojem predvidevanju. Tvoja moč ni v
množici, tvoja oblast ne sloni na močnih; ti si Bog ponižanih, pomočnik
majhnih, zaščitnik slabotnih, branitelj preziranih, rešitelj obupanih. In daj,
da bo vse tvoje ljudstvo in da bodo vsi narodi spoznali in razumeli, da si ti
Bog, Bog vse moči in oblasti, in da razen tebe ni nikogar, ki bi varoval
Izraelov rod.«
Sveta Marija, - prosi za nas
Stolp Davidov,
Stolp slonokoščeni,
Hiša zlata,
Skrinja zaveze,
Vrata nebeška,
Zgodnja danica,
Zdravje bolnikov,
Pribežališče grešnikov,
Tolažnica žalostnih,
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Šmarnično berilo za premišljevanje
Naj bo v vseh Marijina duša, da bomo poveličevali Gospoda, naj bo v vseh
Marijin duh, da bo nas Bog prevzel. Če je Kristusova telesna mati le ena,
pa daje vera Kristusa vsem; vsaka duša namreč sprejme božjo Besedo, če
je le brez madeža in brez hibe in s tenkim posluhom skrbi za nravno
življenje. Kdor torej zmore takšno dušo, naj poveličuje Gospoda, kakor je
poveličevala Gospoda Marijina duša in kakor se je njen duh zganil ob
Bogu Odrešeniku. Že drugje ste brali: Poveličujte z menoj Gospoda; a
Boga ne poveličujemo zato, ker bi mogla človeška beseda Gospodu kaj
dodati, ampak samo zato, ker s tem Boga poveličujemo v sebi: Kristus je
namreč božja podoba in, če duša stori kaj svetega ali pobožnega,
poveličuje tisto božjo podobo, po kateri je bila ustvarjena. S tem, da jo
poveličuje, pa na neki način postane deležna njene veličine. (sv. Ambrož,
škof)

5. maj
IZ SVETEGA PISMA
Rut 1,16-17
Ruta pa je rekla tašči Naomi: »Ne sili me, naj te zapustim in odidem od
tebe. Kamor pojdeš ti, pojdem jaz; kjer boš prenočevala ti, bom
prenočevala jaz; tvoje ljudstvo bo moje ljudstvo in tvoj Bog bo moj Bog.
Kjer boš ti umrla, bom umrla jaz in tam bom pokopana. Tako naj mi stori
Gospod in tako doda, če me ne bo edinole smrt ločila od tebe.«
Sveta Marija, - prosi za nas
Pomoč kristjanov,
Kraljica angelov,
Kraljica očakov,
Kraljica prerokov,
Kraljica apostolov,
Kraljica mučencev,
Kraljica pričevalcev,
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Kraljica devic,
Kraljica vseh svetnikov,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Utelešenje Besede ni bilo navidezno, kar menijo nekateri — nikakor ne!
Temveč Gospod je resnično postal človek in s tem se je uresničilo
odrešenje celega človeka. Naše odrešenje ni namišljeno odrešenje, ne
pomeni le odrešitve telesa, marveč celega človeka. Dejanska rešitev duše
in telesa je bila uresničena v Besedi sami. Otrok, kot ga popisujejo božja
pisma, rojen iz Marije, je bil deležen človeške narave in Gospodovo telo je
bilo pravo telo, ker je bilo prav takšno, kakor naše telo. Marija je namreč
naša sestra, kajti mi vsi izhajamo iz Adama. (iz pisma Epiktetu sv.
Atanazija, škofa)

6. maj
IZ SVETEGA PISMA
EstG 8,12.14-16.30
Kraljica Estera se je v smrtni grozi zatekla h Gospodu. Molila je h
Gospodu, Izraelovemu Bogu, z besedami: »Moj Gospod, naš Kralj, ti si
edini! Pomagaj meni, ki sem sama in nimam nikogar, ki bi mi pomagal,
razen tebe. Zakaj nevarnost, ki mi grozi, je že pred mano. Že od malega, že
v rodu svojih očetov, sem slišala, Gospod, kako si Izraela izbral izmed
vseh narodov in kako si naše očete izvolil izmed vseh prednikov, da
postanejo tvoja dediščina na vekomaj. In izpolnil si jim vse, kar si obljubil.
O Bog, ti imaš moč nad vsemi, poslušaj glas obupanih, otmi nas iz rok
hudobnežev in reši me moje tesnobe!«
Sveta Marija, - prosi za nas
Kraljica na kraljevi desnici,
Kraljica vesoljstva,
Kraljica usmiljenja,
Kraljica brez madeža izvirnega greha spočeta,
Kraljica v nebesa vzeta,
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Kraljica svetega rožnega venca,
Kraljica družine,
Kraljica miru,
Kraljica reda manjših bratov,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Bog je svojega Sina, edinega, rojenega iz svojega srca in sebi enakega,
ljubil kakor sam sebe, a ga je dal Mariji. In iz Marije si je napravil sina, ne
drugega, ampak prav tistega, da je bil hkrati sin obeh, božji Sin in sin
Marijin. Vso naravo je Bog ustvaril in Bog je bil rojen iz Marije. Bog je
vse ustvaril, Marija pa je Boga rodila. Bog, ki je vse naredil, je sam sebe
naredil iz Marije. Tako je vse, kar je bil naredil, popravil. In tisti, ki je
mogel vse iz nič narediti, tega, kar je bilo ranjeno, ni hotel brez Marije
ozdraviti. Bog je zato oče ustvarjenega, Marija pa je mati obnovljenega.
Bog je Oče, ki je vse ustvaril, Marija je mati, po kateri je bilo vse
prenovljeno. Bog je namreč rodil njega, po katerem je bilo vse ustvarjeno.
Marija je rodila njega, po katerem je bilo vse odrešeno. Bog je rodil tistega,
brez katerega sploh ne bi bilo ničesar. Marija je rodila tistega, brez
katerega nič ne bi bilo dobro. (iz govorov sv. Anzelma)

7. maj
IZ SVETEGA PISMA
Sod 4,4; 5,1-5.7.8a.9b
V tistem času je Izraelu sodila Debóra, Lapidótova žena, žena prerokinja.
Tisti dan sta zapela Debóra in Abinóamov sin Barák ter rekla: “Knezi so
bili vodje v Izraelu, ljudstvo jim je voljno sledilo: slavite Gospoda!
Poslušajte kralji, prisluhnite veljaki, Gospodu hočem zapeti, prepevati
Gospodu, Izraelovemu Bogu. Gospod, ko si šel iz Seírja, prihajal z
edómske poljane, se je zemlja tresla, nebo je močno rosilo, iz oblakov je
lilo med gromom. Gore so trepetale pred Gospodom, Gospodom s Sinaja,
Izraelovim Bogom. Izumrli so veljaki v Izraelu, izumrli, dokler nisem
vstala jaz, Debóra, se vzdignila jaz, mati v Izraelu. Hlastali so za tujimi
bogovi, kakor po ječmenovih hlebih. Moje srce pa je z izraelskimi knezi;
slavite Gospoda!”
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Sveta Marija, - prosi za nas
Mati Božja,
Nova Eva,
Mati vseh živih,
Potomka Abrahamova,
Dedinja obljube,
Korenika Jesejeva,
Hči Sionska,
Deviška zemlja,
Jakobova lestev,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Ne oznanjamo le prvega Kristusovega prihoda, ampak tudi drugega, ki je
nedopovedljivo lepši od prvega. S svojim prvim prihodom nam je Gospod
želel razodeti, kako naj bomo ponižni. Ob drugem pa nam bo prinesel
svojo kraljevsko krono. Pri našem Gospodu Jezusu je dvojno tudi njegovo
rojstvo. V Bogu se poraja od vekomaj, ob dopolnitvi časov pa mu je dala
novo, človeško življenje Devica Marija. Dvakrat se je tudi spustil na
zemljo, prvič podoben rosi, ki pada na runo, drugič pa se bo vrnil k nam na
dan svojega veličastva. Ko je prvič prišel, ga je mati povila v plenice in
položila v jasli. Ob drugem prihodu se bo sam odel v svoj sijaj. Prvič je
nosil križ in prenašal sramoto. Drugič ga bodo z vsemi častmi spremljali
angelski zbori. Ne zaustavljajmo se torej le ob njegovem prvem prihodu!
Glejmo naprej in pričakujmo! (iz katehez sv. Cirila Jeruzalemskega)
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8. maj
IZ SVETEGA PISMA
1 Sam 1,26-27
Tisti dan je Ana rekla: »O, moj gospod! Kakor živi tvoja duša, moj gospod,
jaz sem žena, ki je tukaj pri tebi stala in molila h Gospodu. Za tega dečka
Samuela sem molila in Gospod mi je izpolnil mojo željo, ki sem jo od
njega želela. Pa tudi jaz sem ga zaželela Gospodu; vse dni, ki jih bo živel,
naj bo zaželen Gospodu.« In padel je tam na kolena pred Gospodom.
Sveta Marija, - prosi za nas
Goreči grm,
Šotor najvišjega,
Božje mesto,
Vzhodna vrata,
Studenec žive vode,
Zarja odrešenja,
Veselje Izraela,
Slava Jeruzalema,
Čast našega ljudstva,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Pohitimo k božji nevesti, stopimo h Gospodovi materi, pristopimo k
njegovi naj odličnejši služabnici! Vse to je namreč Devica Marija. Kaj
bomo vendar storili zanjo? Kakšne darove ji bomo poklonili? O da bi ji
vsaj mogli povrniti to, kar smo ji dolžni! Dolžni smo jo častiti, ji služiti,
dolgujemo ji ljubezen in hvalo. Dolžni smo ji skazovati čast, ker je mati
našega Gospoda. Kdor ne časti matere, ne časti sina. Sveto pismo namreč
zapoveduje: Spoštuj očeta in mater! Kaj naj rečemo, bratje? Ali ni Marija
naša mati? Da, bratje, ona je naša prava mati. Rodila nas je, ne za ta svet,
ampak za Boga. Vsi smo bili, kakor verujete in veste, mrtvi, v razpadu, v
temi, v bedi. Mrtvi, ker smo izgubili Gospoda, v razpadu, ker smo umr25

ljivi, v temi, ker smo izgubili luč modrosti, in tako smo bili v popolnem
propadu.
Po Kristusovem rojstvu iz Device Marije smo se rodili tudi mi, in sicer bolj
srečno kot iz Eve. V nas je umrl stari človek in zaživel je novi, ki ne bo
razpadel, temveč bo živel večno v neminljivi luči in ne v temi. Marija je
naša mati, mati našega življenja, mati naše neminljivosti, mati naše luči.
Apostol pravi o Gospodu: On nam je postal božja modrost in pravičnost in
posvečenje in odrešenje. Marija, ki je Kristusova mati, je potemtakem mati
naše modrosti, mati naše pravičnosti, mati našega posvečenja, mati našega
odrešenja. Zato je ona za nas bolj mati kakor naša telesna mati. Po njej smo
bili rojeni na odličnejši način, ker iz nje izhaja naša svetost, naša modrost,
naša pravičnost, naše posvečenje, naše odrešenje. (iz govorov bl. Aelreda,
opata)

9. maj

IZ SVETEGA PISMA
1 Sam 2,1a.2.7-8
Tedaj je Ana molila s temi besedami: »Moje srce se raduje v Gospodu, moj
rog se dviga v Gospodu. Nihče ni svet kakor Gospod, zakaj nikogar ni
razen tebe, ni je Skale, kakor je naš Bog. Gospod deli uboštvo in bogastvo,
ponižuje, pa tudi povišuje. Iz prahu vzdigne neznatnega, iz blata potegne
ubogega, da ju posadi med kneze in jima odkaže častni sedež.«
Sveta Marija, - prosi za nas
Devica iz Nazareta,
Devica milosti polna,
Devica obsenčena od Svetega Duha,
Devica porajajoča,
Dekla Gospodova,
Dekla Besede,
Dekla ponižna in uboga,
Nevesta Jožefova,
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Blagoslovljena med ženami,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Kristus se je rodil iz Device po načrtu, ki mu je bil všeč, in je od nje prejel
telo: Beseda se je učlovečila in se je naselila med nami. Zato je Devica
postala božja mati. Je devica mati, ker je brez človekovega sodelovanja
rodila učlovečeno Besedo, in je devica, ker je čudežno rodila Boga, ki je
tako hotel. Marija je mati božje Besede glede na njeno človeško naravo, ki
se je v njej učlovečila in postala vidna svetu. Beseda se je v njej zedinila s
človeško naravo po modrosti in volji Boga, ki dela čudeže. Sveti Pavel
pravi: Kristus je po telesu iz očetov. On je seveda bil, kar je zdaj, kar bo in
bo za vedno, a je zaradi nas postal človek. Ljubitelj človeka je postal
človek, to, kar prej ni bil. Postal je človek, vendar je ostal Bog brez
sleherne spremembe. Postal je podoben meni zaradi mene, postal je, kar ni
bil, ostal pa je, kar je bil. Postal je še človek, da bi prevzel naše slabosti,
nas usposobil za posinovljenje in nam dal svoje kraljestvo, po milosti in
usmiljenju našega Gospoda Jezusa Kristusa. Njemu bodi z Očetom in
Svetim Duhom slava in čast in oblast, zdaj in vselej in vekomaj. Amen. (iz
govorov sv. Prokla, škofa v Carigradu)

10. maj
IZ SVETEGA PISMA
Prg 31,10-12.20.30-31
Vrlo ženo, kdo jo najde! Njena vrednost je daleč nad biseri. Srce njenega
moža zaupa vanjo, povračila ne pogreša. Izkazuje mu dobroto in ne hudega
vse dni svojega življenja. Svojo dlan odpira potrebnemu, svojo roko podaja
ubogemu. Milina je varljiva in lepota je prazna, žena, ki se boji Gospoda,
pa je vredna hvale. Dajajte ji od sadov njenih rok, njena dela naj jo hvalijo
pri mestnih vratih.
Sveta Marija, - prosi za nas
Mati Jezusova,
Mati Emanuelova,
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Mati Sina Davidovega,
Mati Gospodova,
Mati učencev,
Mati skrbna pri obiskovanju,
Mati vesela v Betlehemu,
Mati darujoča v templju,
Mati izgnanka v Egiptu,
Mati zaskrbljena v Jeruzalemu,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Marija bolje od nas razumeva, kaj je Bog, kaj duša, kaj greh, kaj večno
zveličanje ali večno pogubljenje. Da se poveliča Bog, da se uničijo
posledice greha, da se za večnost reši izgubljeni človeški rod, je privolila
postati mati Zveličarjeva, privolila je, da se njen sin žrtvuje, da trpi in umre,
pripravljena je bila, da se sama z njim žrtvuje, da z njim trpi in umre. Kako
vroče mora torej hrepeneti, da vse to ne bo zastonj! Ker nam bo pa
Jezusovo in njeno trpljenje le tedaj koristno, ako se oklenemo Jezusa, ako
se mu podvržemo, ako torej on kraljuje v nas, ali ne bo Devica in mati
Marija ne samo želela, ampak tudi rada vse mogoče storila, da se v naših
srcih zares ustanovi Jezusovo kraljestvo? Če se torej ona, vsemogočna
božja Mati, zavzame za nas, nam bo lahko izprosila najbolj uspešnih
milosti, kakor sprevidi, da so nam potrebne. Glede omenjene pomoči se
moremo popolnoma zanesti na Devico in mater Marijo. Saj mnogi sveti
učeniki trdijo, da je Marija zakladnica vseh milosti in vseh Jezusovih
zaslug, da moremo vse potrebne milosti dobiti od nje. Ona nam je dala
Gospoda Jezusa, ona je privolila v njegovo trpljenje in smrt, da, ona je
hotela z njim biti na križu, z njim umreti, vse je v srcu trpela, kar je
Gospod Jezus trpel na telesu, prav iz vse duše je sodelovala z njim za naše
odrešenje. Zato je Gospod Bog položil naše odrešenje v njene roke in ji
podelil omenjene prednosti. Zaupajmo torej, naša Mati nas ne bo zapustila,
naša Mati bo storila vse, samo da nas pripelje k Bogu in Gospodu Jezusu.
(Anton Bonaventura Jeglič, ljubljanski škof)
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11. maj
IZ SVETEGA PISMA
Tob 3,11-12
V tistem trenutku je Sara razprostrla roke proti oknu in prosila z besedami:
»Slavljen si, usmiljeni Bog! Slavljeno bodi tvoje ime na veke, in naj te vsa
tvoja dela slavijo na veke! Zdaj obračam k tebi svoj obraz in svoje oči.«
Sveta Marija, - prosi za nas
Mati rešiteljica iz stiske v Kani,
Mati močna na Kalvariji,
Mati zatopljena v molitev v dvorani zadnji večerje,
Žena nove zaveze,
Žena obdana s soncem,
Žena okronana z zvezdami,
Ljubljena hči Očetova,
Mati učlovečene Besede,
Tempelj Svetega Duha,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se radu-je v Bogu, mojem
zvelicarju. S temi besedami Marija najprej priznava, da ji je Bog dal
posebne darove, potem pa našteva splošne dobrine, s katerimi Bog ne neha
obsipavati človeštvo. Duša poveličuje Gospoda, kadar posveti vse svoje
notranje sile božji hvali in božji volji, kadar s poslušnostjo božjim
zapovedim kaže, da misli vedno na božjo mogočnost in božje veličastvo.
Duh poveličuje Boga, svojega rešitelja, kadar se z vsem veseljem
spominja, da ga je on ustvaril, in upa, da ga bo za večno osrečil. Te besede
brez dvoma izražajo to, kar mislijo vse svete duše, še posebej pa so bile
primerne, da jih je izrekla sveta božja Mati. Zaradi izjemne milosti, ki je je
bila deležna, je z vsem srcem gorela za tistega, katerega spočetja v sebi se
je veselila. Ona je zares lahko, še mnogo bolj kot drugi svetniki,
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prekipevala od veselja v Jezusu, to se pravi v svojem zveličarju. Vedela je
namreč, da bo tisti, ki prihaja z nebes na svet rešit človeštvo, postal človek
po njej in da bo v eni in isti osebi resnično njen sin in njen Gospod. (sv.
Beda Častitljivi)

12. maj
IZ SVETEGA PISMA
Lk 1,26-33
V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret,
k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in
devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: »Pozdravljena,
milosti polna, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je vznemirila in
premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija,
kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu
ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu
bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši
vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«
Sveta Marija, - prosi za nas
Devica izvoljena od vekomaj,
Nova Eva,
Hči Adamova,
Hči Sionska,
Devica brezmadežna,
Devica iz Nazareta,
Devica obsenčena od Svetega Duha,
Mati Gospodova,
Mati Kristusova,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Marija je v srcu primerjala vse spoznanje, ki si ga je pridobila z branjem,
poslušanjem in opazovanjem. Kako je pri tem rasla v veri in napredovala v
zasluženja, kako je bila ožarjena z modrostjo in kako je gorela v ognju
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ljubezni! Ob novem razodetju božje ljubezni, ki ga je bila deležna, je
prekipevala veselja, ko je na čudežen način spočela od Svetega Duha. Kar
dvigalo jo je k Bogu, a vendar je ostala vsa ponižna. Božja milost namreč
deluje tako, da se duša vzpenja iz nižav v višave in iz sijaja v sijaj.
Posnemaj jo, zvesta duša! Vstopi v svetišče svojega srca, da se boš
duhovno očistila in iztrgala iz bolezni greha. Tu, v srcu, Bog bolj gleda na
našo ljubezen, s katero opravljamo delo, kakor pa na naše delo samo.
Imamo tudi možnost, da se v hrepenenju po gledanju Boga vržemo v božje
naročje in mislimo samo nanj; lahko pa tudi iščemo svoje ravnotežje tako,
da napredujemo v krepostih ali pa opravljamo dela v korist bližnjemu. Pri
vsem tem pa naj bo naša gonilna sila samo Kristusova ljubezen. Glejte, to
je duhovna daritev tistega očiščenja, ki je Bogu po volji. To pa se ne
dogaja v svetišču, ki je narejeno z rokami, ampak v svetišču našega srca, v
katerega je z veseljem vstopil Kristus Gospod. (sv. Lovrenc Iustinian, škof)

13. maj
IZ SVETEGA PISMA
Lk 1,34-38
Marija je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam moža?«
Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo
obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin. Glej,
tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec
njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče.«
Marija pa je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji
besedi!« In angel je šel od nje.

Sveta Marija, - prosi za nas
Ti, ki si sprejela Besedo,
Ti, ki si rodila Življenje,
Ti, ki si Jezusa prinesla v tempelj,
Ti, ki si Jezusa pokazala modrim,
Ti, ki si Jezusa našla v templju,
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Ti, ki si razveselila omizje v Kani,
Ti, ki si sodelovala pri delu odrešenja,
Ti, ki si trpela pod križem,
Ti, ki si prosila za dar Svetega Duha,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Marija je rodila enega sina; in kakor je ta Očetov edinec v nebesih, tako je
materin edinec na zemlji. Ona je edina Devica Mati. Ponašati se more s
tem, da je rodila Očetovega edinorojenega Sina. Tega edinca objema v
vseh njegovih udih in se ne sramuje imenovati mater vseh, v katerih
spozna Kristusov lik, ali v katerih se Kristus šele oblikuje. Ta blažena
Kristusova mati, skrivnostna mati kristjanov, skrbi zanje z materinsko
prizadevnostjo in pozorno ljubeznijo. Niti malo ni neizprosna do otrok,
kakor da bi ne bili njeni. Enkrat je njeno naročje rodilo in ni oslabelo, saj
nikoli ne neha roditi sadov dobrote. In zdaj, če prebivamo v okrilju matere
Najvišjega, smo v njenem varstvu kakor v senci njenih peruti. Pozneje pa
bomo v deležu njene slave ljubkovani kakor v njenem naročju. Tedaj se bo
razlegal glas veselja in čestitk Materi: Kakor vseh, ki se radujejo, je naše
bivališče, sveta božja Porodnica, v tebi. (bl. Gverik, opat)

14. maj
IZ SVETEGA PISMA
Mt 1,18-23
Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle: Njegova mati Marija je bila
zaročena z Jožefom; in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča
– bila pa je noseča od Svetega Duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni
hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslovil. Ko je to
premišljeval, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel: »Jožef,
Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je
namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo
svoje ljudstvo odrešil grehov.« Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo,
kar je Gospod rekel po preroku: Glej, devica bo spočela in rodila sina in
imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami.
32

Sveta Marija, - prosi za nas
Mati vseh živih,
Mati vseh vernih,
Mati vseh ljudi,
Izvoljena med Gospodovimi ubožci,
Ponižna Gospodova dekla,
Dekla odrešenja,
Romarica na poti vere,
Devica poslušnosti,
Devica upanja,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Marijo je pripravljal Bog, napovedali so jo preroki Za Boga se je spodobilo,
da se je rodil iz device. Za devico pa se je spodobilo, da je postala mati
samo Boga. Stvarnik ljudi se je hotel roditi kot človek iz človeške matere.
Zato je moral ne le izbrati, ampak ustvariti takšno mater, da bo zanj
primerna in mu bo ugajala. Bog je hotel, naj mu bo mati devica, da bi iz
brezmadežne izšel on, ki bo izbrisal madeže vseh. Tudi je hotel, naj bo
mati, ki bo dala svetu nad vse krotkega in iz srca ponižnega, tudi sama
polna ponižnosti, saj bo nekoč na sebi pokazal vsem potrebni in odrešilni
zgled te kreposti. Devico, ki ji je poprej navdihnil obljubo devištva, je
naredil za mater, njeno ponižnost pa ji je štel v zasluženje. Evangelij pravi:
Angel je bil poslan k Devici. K devici po telesu, devici po duši, devici po
obljubi, skratka devici, kot jo opisuje apostol: sveti po telesu in po duhu.
Ta devica ni bila šele nedavno ali po naključju odkrita, marveč je bila od
vekomaj izbrana: Najvišji jo je od vekomaj poznal in jo zase pripravljal,
angeli so jo varovali, očaki so jo napovedovali in preroki obljubljali. (sv.
Bernard, opat)
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15. maj
IZ SVETEGA PISMA
Lk 1,39-45
Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v hribovje, v mesto na
Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je
Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem
telesu. Elizabeta je postala polna Svetega Duha in je na ves glas vzkliknila
in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa!
Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel
glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od radosti
zganilo. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal
Gospod!«
Sveta Marija, - prosi za nas
Devica ljubezni,
Zgled svetosti,
Izvrstni član Cerkve,
Podoba Cerkve,
Mati Cerkve,
Naša priprošnjica,
Pomoč kristjanov,
Pribežališče ubogih,
Srednica milosti,
Vzeta v nebeško slavo,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Pomisli, kako upravičeno se je še pred vnebovzetjem čudovita Marijina
slava razširila po vsej zemlji! Glas o njej je segel do konca sveta, še preden
je bila povišana v nebesih. Gotovo je bilo tako prav. Deviška Mati je
morala že zaradi svojega slavnega Sina zavladati na zemlji in potem stopiti
v nebeško slavo. Spodobilo se je, da sta njena svetost in veličina že tu doli
postopoma rastli, od kreposti do kreposti, iz sijaja v sijaj, pod vplivom
Gospodovega Duha, dokler nista dosegli najvišjo stopnjo ob vstopu v
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nebeško domovino. Marija se je v svojih krepostih vzpenjala do
nedosegljivih višin. Iz morja milostnih darov, ki jo je zagrinjalo, je na
žejno ljudstvo vernih razlivala obilje milosti. Vsem je delila telesno in
duhovno zdravje, sposobna obujati tudi telesno in duhovno mrtve. Kdaj je
kdo od nje odšel žalosten ali pobit? Kdo ni pri njej okusil skrivnostnih
milostnih moči? Kdo se ni od nje vrnil vesel in srečen domov, ker je pri
Gospodovi materi dosegel, kar je želel? (sv. Amadej, škof v Lausanni)

16. maj
IZ SVETEGA PISMA
Lk 2,1-7
Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To
popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v
Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel
iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje
Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo,
svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi,
ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli,
ker v prenočišču zanju ni bilo prostora.
Sveta Marija, - prosi za nas
Proslavljena s telesom in dušo,
Dvignjena nad angele in svetnike,
Kraljica vesoljstva,
Znamenje tolažbe,
Znamenje trdnega upanja,
Znamenje prihodnje slave,
Polnost Izraela,
Prerokba novih časov,
Zarja novega sveta,
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Šmarnično berilo za premišljevanje
Marija je vstopila v zgodovino odrešenja najgloblje in v sebi na neki način
povzema in odseva največje verske skrivnosti. Zato oznanjevanje o njej in
njej izkazovano češčenje vabi vernike k njenemu Sinu, k njegovi daritvi in
k ljubezni do Očeta. Cerkev pa pri delu za Kristusovo slavo postaja bolj in
bolj podobna svoji vzvišeni Vzornici s tem, da stalno napreduje v veri,
upanju in ljubezni ter v vsem išče in izpolnjuje božjo voljo. (iz dogmatične
Konstitucije o Cerkvi C 63-65)

17. maj
IZ SVETEGA PISMA
Lk 2,22.34-35
Ko so se dopolnili dnevi Marijinega očiščevanja po Mojzesovi postavi, so
prinesli Jezusa v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda. Simeon jih je
blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: »Glej, ta je postavljen v padec
in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje, in tvojo
lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.«
Sveta Marija, - prosi za nas
Mati Mesija, rešenika,
Mati odrešenih,
Mati vseh rodov,
Devica tišine,
Devica poslušanja,
Devica pesmi,
Dekla Gospodova,
Dekla Besede,
Dekla odrešenja,

36

Šmarnično berilo za premišljevanje
Marija, mar ni bila hujša kakor meč tista beseda tvojega Sina, ki ti je dušo
zares presunila in segla prav do ločitve duše in življenja, beseda: Žena,
glej tvoj sin — O kakšna zamena! Janez ti je izročen namesto Jezusa,
hlapec namesto Gospoda, učenec namesto Učenika, Zebedejev sin
namesto božjega Sina, zgolj človek namesto pravega Boga. Kako naj bi
tvoje prerahločutne duše ta govorica ne presunila, ko nam samo spomin na
to trga naša kamnita, železna srca. Ne čudite se, bratje, če pravimo, da je
Marija bila mučenica v duši. Čudi naj se, kdor se ne spominja, da je slišal,
kako je Pavel med najhujšimi pregrehami poganov omenjal brezsrčnost.
Daleč je bila ta od Marijinega srca, daleč naj bo od njenih služabnikov.
Toda morebiti poreče kdo: »Mar ni že vnaprej vedela, da bo umrl?« Brez
dvoma. »Mar ni upala, da bo brž vstal?« Zagotovo. Je kljub temu
Križanega objokovala? Pa še kako silno. Sicer pa, kdo si pač ti, brat, ali
odkod imaš to modrost, da se temu bolj čudiš, da je Marija več trpela s
sočutjem, kakor njen Sin s trpljenjem? On je po telesu mogel umreti, ona
pa v srcu ni mogla z njim umreti. Jezusova smrt je delo ljubezni, ki je
večje od nje nihče ni imel; pa je tudi Marijino sočutje delo ljubezni,
kakršni za njo nobena druga ni bila enaka. (sv. Bernard)

18. maj
IZ SVETEGA PISMA
Lk 2,46-51
Po treh dneh se je dogodilo, da sta ga našla v templju, kjer je sedèl med
učitelji, jih poslušal in spraševal. In vsi, ki so ga slišali, so strmeli nad
njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. Ko sta ga zagledala, sta bila
presenečena in njegova mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama to storil?
Glej, tvoj oče in jaz sva te z bolečino iskala.« Dejal jima je: »Kako, da sta
me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta?«
Vendar nista razumela besede, ki jima jo je rekel. In vrnil se je z njima ter
prišel v Nazaret in jima je bil pokoren. Njegova mati pa je vse te stvari
ohranila v svojem srcu.
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Sveta Marija, - prosi za nas
Dekla kraljestva,
Učenka Kristusova,
Pričevalka evangelija,
Sestra ljudi,
Začetek Cerkve,
Mati Cerkve,
Vzor Cerkve,
Podoba Cerkve,
Blagoslovljena med ženami,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Pomislite, vas prosim, kaj pravi naš Gospod Jezus Kristus, ko je stegnil
roke proti svojim učencem in rekel: Glejte, to je moja mati in to so moji
bratje; in: Kdor spolni voljo mojega Očeta, ki me je poslal, on mi je brat in
sestra in mati. Ali ni Devica Marija izpolnila Očetove volje, ko je verovala
in po veri spočela, in je bila izbrana, da bi se po njej začelo odrešenje ljudi,
in jo je Kristus ustvaril, preden se je v njej učlovečil? Spolnjevala je in še
kako spolnjevala Očetovo voljo. Več pomeni, da je bila Kristusova učenka,
kot da je bila Kristusova mati. Bolj je bila Kristusova učenka in bolj srečna
je bila v tem, kot v svojem materinstvu. Zato je bila srečna, ker je v svojem
telesu nosila Učitelja, preden ga je rodila. Sveta je Marija, blažena je
Marija, toda Cerkev je večja kot Devica Marija. Zakaj? Zato, ker je Marija
samo del, en del celotnega telesa. Če je del celotnega telesa, je popolno
telo več. Glava je Gospod in glava in telo je ves Kristus. Kaj naj rečem?
Imamo božjo Glavo, Boga imamo za glavo. Zato pomislite, predragi: tudi
vi ste Kristusovi udje, tudi vi ste Kristusovo telo. Le pomislite, kaj ste, ko
pravi Gospod: Glejte, moja mati in moji bratje! Kako ste Kristusova mati?
Kdor koli posluša in spolni voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, on mi je
brat in sestra in mati. Razumeti moramo, da smo bratje, razumeti, da smo
sestre: ena sama je dediščina, in sicer Kristusovo usmiljenje. Čeprav je bil
najprej en sam dedič, ni hotel ostati sam. Hotel je, da postanemo tudi mi
Očetovi dediči in njegovi sodediči. (sv. Avguštin, škof)
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19. maj

IZ SVETEGA PISMA
Mr 4,31-34
Tedaj so prišli njegova mati in njegovi bratje. Stali so zunaj, poslali ponj in
ga poklicali. Okrog njega je sedela množica in so mu rekli: »Glej, tvoja
mati, tvoji bratje in tvoje sestre so zunaj in te iščejo.« Odgovoril jim je in
rekel: »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?« In ozrl se je po tistih, ki
so sedeli okrog njega, in rekel: »Glejte, to so moja mati in moji bratje!
Kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo, ta je moj brat in sestra in mati.«
Sveta Marija, - prosi za nas
Marija, dostojanstvo žena,
Marija, veličina žena,
Žena, zvesta v pričakovanju,
Žena, zvesta v delovanju,
Žena, zvesta v hoji za Kristusom,
Žena, zvesta pod križem,
Prvina Velike noči,
Sijaj Binkošti,
Zvezda evangelizacije,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Naša dobra Mati vedno iz čiste ljubezni sprejme vse, kar ji zaupamo v
varstvo. Ko je kaj sprejela v vlogi zakladničarke, jo pogodba po pravici
veže, da to obvaruje. Zvesta Devica Marija ne bo nikoli izgubila, kar smo
jih zaupali. Prej bosta propadla nebo in zemlja, kot pa da bi ona bila
nezvesta in malomarna do tistih, ki so se jih zaupali. Stresite, izlijte v
Marijino naročje in v Marijino srce vse svoje zakladi, vse svoje milost in
čednosti. Marija je posoda, posoda častivredna, posoda vse svetosti. O
kako srečen je človek, ki je vse dal Mariji, ki se ves zaupa Mariji ter se v
vsem in za vse izgubi v njej. Ves je Marijin in Marija je vsa njegova. (sv.
Ludvik de Montfort).
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20. maj
IZ SVETEGA PISMA
Lk 11,27-28
Ko je Jezus to govoril, je neka žena iz množice povzdignila glas in mu
rekla: »Blagor telesu, ki te je nosilo, in prsim, ki so te dojile!« On pa je
rekel: »Še bolj blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in jo ohranijo.«
Sveta Marija, - prosi za nas
Svetla navzočnost,
Molitvena prisotnost,
Upanje ubogih,
Zaupanje ponižnih,
Podpora izrinjenih,
Uteha zatiranih,
Obramba nedolžnih,
Pogum preganjanih,
Tolažba izgnanih,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Marijino Srce je ljubezen. Srce Matere ljubezni pa je nebeško pribežališče
za vse, ki se zatekajo k njemu v svojih stiskah in nadlogah. Pribežališče in
prenočišče, polno neverjetne dobrote, ki nam vedno razreši naše težave,
nas razsvetli v naših dvomih, nam daje zveličavne in primerne odgovore v
naših potrebah, če ga vprašamo za svet ponižno in z zaupanjem. To srce je
ljubezen, o kateri moremo v resnici reči, da je neomajen stolp in
nepremagljiva trdnjava za vse resnične Božje prijatelje, ki bi raje prej
umrli, kakor pa premišljeno Boga žalili. Marija namreč ljubi tiste, ki
ljubijo Boga. (sv. Janez Eudes)
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21. maj
IZ SVETEGA PISMA
Jn 2,1-5
Tretji dan je bila svatba v Kani Galilejski in Jezusova mati je bila tam. Na
svatbo pa so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo,
je rekla Jezusu njegova mati: »Vina nimajo.« In Jezus ji je rekel: »Kaj
imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla.« Njegova mati je rekla
strežnikom: »Kar koli vam reče, storite.«
Sveta Marija, - prosi za nas
Sveta Mati Božja,
Sveta Devic Devica,
Glas svobode,
Glas občestva,
Glas miru,
Znamenje materinskega božjega obličja,
Znamenje Očetove bližine,
Znamenje Sinovega usmiljenja,
Znamenje rodovitnosti Duha,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Poskrbi, da boš svoj mali dar, ki ga želiš darovati prepustil
najljubeznivejšim in vsega sprejemanja najbolj vrednim Marijinim rokam,
naj ga one poklonijo, če nočeš doživeti zavrnitve. Te roke so seveda
najbolj bele lilije in ljubitelj lilij se ne bo mogel pritoževati, da med lilijami
ni našel tvojega daru, kakršngakoli že, ker gab o našel v Marijinih rokah
(sv. Benrad)
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22. maj
IZ SVETEGA PISMA
Jn 19,25-27
Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove matere,
Marija Klopájeva in Marija Magdalena. Ko je Jezus videl mater in zraven
stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi: »Žena, glej, tvoj sin!«
Potem je rekel učencu: »Glej, tvoja mati!« In od tiste ure jo je učenec vzel
k sebi.

Sveta Marija, - prosi za nas
Ljubljena hči Očetova,
Mati Kristusa, kralja vekov,
Slava Svetega Duha,
Devica hči sionska,
Devica uboga in ponižna,
Devica blaga in poslušna,
Dekla, pokorna v veri,
Mati Gospodova,
Sodelavka Odrešenikova,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Svetniki se ulivajo v Mariji. Velika razlika je namreč med tem, če
izklešemo kip iz kamna s kladivom in dletom, ali pa če ga odlijemo po
vzorcu. Kiparji imajo mnogo dela in potrebujejo veliko časa, da narede kip
na pravi način. Po drugem postopku pa nimajo veliko dela in potrebujejo le
malo časa. Sv. Avguštin naziva Marijo Božji lik. Marija je svojski vzorec
za oblikovanje in ulivanje bogopodobnih ljudi. Kdor pride v ta božji
vzorec, je kmalu oblikovan in upodobljen po Jezusu Kristusu in Jezus
Kristus v njem. Z malo stroški in v kratkem času bo pobožanstven, ker je v
istem vzorcu, ki je oblikoval Kristusa. (sv. Ludvik de Montfort)
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23. maj

IZ SVETEGA PISMA
Apd 1,12-14
Tedaj so se po Jezusovem odhodu z gore, ki se imenuje Oljska in je
sobotni dan hodá oddaljena od mesta, apostoli vrnili v Jeruzalem. Ko so
prišli v mesto, so stopili v gornje prostore hiše, kjer so se zadrževali: Peter
in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaž, Bartolomej in Matej, Alféjev sin
Jakob in Simon Gorečnik in Jakobov sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali
v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati.
Sveta Marija, - prosi za nas
Milosti polna,
Vir lepote,
Zaklad kreposti in modrosti,
Prvina odrešenja,
Najboljša učenka Kristusova,
Najčistejša podoba Cerkve,
Žena nove zaveze,
Žena obdana s soncem,
Žena okronana z zvezdami,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Marija je vsem postala vse, v svoji preobilni ljubezni se je napravila za
dolžnico tako izobraženim kakor preprostim. Vsem odpira svoje
usmiljenos rce, da bi iz njene polnosti vsi prejemali: jetnik oproščenje,
bolnik zdravje, žalostni tolažbo, grešnik odpuščanje, pravični milost, angel
veselje; in končno: vsa Trojica slavo, Sinova oseba naravo človeškega
telesa, tako danihče ne ostane skrit pred njeno toplino. (sv. Bernard)
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24. maj
IZ SVETEGA PISMA
Rim 1,1-4
Pavel, služabnik Kristusa Jezusa, poklican za apostola, odbran za Božji
evangelij, ki ga je Bog napovedal po svojih prerokih v svetih Pismih, za
evangelij o njegovem Sinu, ki se je po mesu rodil iz Davidovega rodu, po
duhu svetosti pa je po vstajenju od mrtvih postavljen za Božjega Sina v
moči.
Sveta Marija, - prosi za nas
Gospa neizmerne dobrote,
Gospa odpuščanja,
Gospa naših družin,
Veselje novega Izraela,
Sijaj svete Cerkve,
Čast človeškega rodu,
Priprošnjica milosti,
Služabnica božjega usmiljenja,
Pomočnica božjega ljudstva,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Sv. Janez Jožef od Križa, redovnik alkantarec (r. 1654), je po smrtno
nevarni bolezni na Marijino priprošnjo nenadoma ozdravel. Kot učitelj
novincev jih je vzgajal za posebno ljubezen do Matere božje. Kot dušni
pastir je spovedancem in bolnikom priporočal: »Zatekajte se k Mariji! Ona
vam bo pomagala, vas bo tolažila, vas bo rešila vseh težav.« V svoji celici
je imel sliko Matere božje, ki mu jo je daroval sloveči slikar De Matteis.
Nanjo se je vedno oziral, še posebej, kadar je potreboval razsvetljenja. To
je bilo zelo pogosto, saj jih je k njemu prihajalo zelo veliko po dober svet v
najrazličnejših zadevah. Preden je odgovoril, se je vselej ozrl na lepo
Marijino sliko. Pred smrtjo so se redovni sobratje zbrali okrog njegove
postelje in molili molitve za umirajoče. Svetnik se je še zadnjič ljubeče ozrl
na podobo Matere božje in tako končal svoje življenje.
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25. maj
IZ SVETEGA PISMA
Gal 4,4-7
Ko je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega Sina, rojenega iz žene,
rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi
prejeli posinovljenje. Ker pa ste sinovi, je Bog poslal v naša srca Duha
svojega Sina, ki vpije: »Aba, Oče!« Potemtakem nisi več suženj, temveč
sin, če pa si sin, si tudi dedič po Bogu.
Sveta Marija, - prosi za nas
Marija, polnost milosti,
Marija, zarja odrešenja,
Marija, podoba in vzor Cerkve,
Marija, ljubljena mati Cerkve,
Marija, voditeljica božjega ljudstva,
Marija, slava božje milosti,
Marija, voditeljica ponižnih in ubogih,
Marija, vzor v preizkušnjah vere,
Marija, pridružena Kristusu v nerazumevanju in bolečini,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Sv. Frančišek Saleški je imel kot sedemnajstletni dijak zelo mučno
skušnjavo: »Bog je sklenil, da te bo večno zavrgel; ni ti več pomoči.« Ta
misel ga je tako preganjala, da ni mogel več mirno spati ne jesti in v
nevarnosti je bil, da bo zbolel. Nekoč se je odpravil v cerkev in tam molil:
»Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila
ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se
tvoji priprošnji priporočal…« Skušnjava je popolnoma prenehala. V
zbegano dušo se je zopet naselil mir. Marija je polna Svetega Duha. Če se
zatekamo k njej, Materi dobrega sveta, nas ona vodi k Svetemu Duhu.
Deležni smo njegovega daru svéta. V pesmi prosimo: »Mati, svetuj nam na
zemeljski poti, strma je, težka, korak negotov; preko nevarnosti naj nam
pomaga tvoja beseda in tvoj blagoslov.«
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26. maj
IZ SVETEGA PISMA
2 Kor 5,16-17
Zato mi odslej nikogar ne poznamo po mesu: čeprav smo Kristusa poznali
po mesu, ga zdaj ne poznamo več tako. Zato: če je kdo v Kristusu, je nova
stvaritev: staro je minilo, glejte, nastalo je novo.
Sveta Marija, - prosi za nas
Marija, zvesta Kristusu do izničenja na križu,
Marija, odsev in zrcalo Kristusove skrivnosti,
Marija, mati Kristusova in mati ljudi,
Marija, podarjajoča celovitost ljubezni,
Marija, mati vseh bratov v Kristusu,
Marija, materinska srednica za Cerkev in človeštvo,
Marija, Kristusova sodelavka pri odrešenju,
Marija, mati poveličanega Gospoda,
Marija, voditeljica k evharistiji,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Sv. Maksimilijan Kolbe je bil kot otrok ozdravljen z lurško vodo. Ko je
odraščal, je materi delal veliko preglavic. Vsi opomini niso nič zalegli.
Nekoč je vzdihnila: »O, ti moj ubogi fant, kaj bo iz tebe?« Sam je mami
kasneje pripovedoval: »Veš, ko si se tako žalostno spraševala,
kaj bo iz mene, mi je bilo zelo hudo. Šel sem v cerkev in sem molil pred
Marijinim kipom. Marijo sem vprašal, kaj bo iz mene. Zdelo se mi je, da
sem jo zagledal, kako ima v roki dva venčka, belega in rdečega. ‘Katerega
hočeš?’ ‘Oba bi rad,’ sem odgovoril. Nato je izginila.«
Devica Marija se je zavzela za fanta. Ob njeni pomoči je zrastel Kolbejev
duhovniški in redovniški ter mučeniški poklic.
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27. maj

IZ SVETEGA PISMA
Rim 9,4-5
Oni so Izraelci. Njim pripadajo posinovljenje in slava, zaveze in
zakonodaja, bogoslužje in obljube; njihovi so očaki in iz njih po mesu
izhaja Kristus, Bog, ki je nad vsem, slavljen na veke, amen.
Sveta Marija, - prosi za nas
Sveta Mati božja,
Sveta devic Devica,
Mati Kristusova,
Mati Cerkve,
Mati milosti božje,
Mati prečista,
Mati brezmadežna,
Mati nedolžna,
Mati deviška,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Dne 22. avgusta 1856 je sv. Gabrijel od Žalostne Matere božje, star
osemnajst let, ob pogledu na Marijino sliko dobil notranje razsvetljenje in
se je nepreklicno odločil za strogi red pasionistov. Prej neprekosljiv
športnik je zdaj postal špornik na duhovnem področju, v vaji krščanskih
kreposti. Z njimi je hotel ugajati Mariji. V njeni šoli je hitro napredoval po
poti popolnosti.
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28. maj
IZ SVETEGA PISMA
Raz 12,1-4a
Na nebu se je prikazalo veliko znamenje: žena, ogrnjena s soncem, in luna
pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec dvanajstih zvezd. Bila je
noseča in je vpila od porodnih muk in bolečin. Nato se je na nebu prikazalo
drugo znamenje: glej, velik zmaj, rdeč kot ogenj, ki je imel sedem glav in
deset rogov, na njegovih glavah pa je bilo sedem diademov. Njegov rep je
pometel z neba tretjino zvezd in jih vrgel na zemljo.
Sveta Marija, - prosi za nas
Mati ljubezniva,
Mati čudovita,
Mati dobrega sveta,
Mati Stvarnikova,
Mati Odrešenikova,
Devica najmodrejša,
Devica častitljiva,
Devica hvale vredna,
Devica mogočna,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Sv. Bernardin Sienski je že v zgodnji mladosti razodeval posebno ljubezen
do brezmadežne Device. Matere ni imel. Zanj je lepo skrbela mačeha. V
fantovskih letih se je po cele ure umikal v bližnji gozd. Ker se je fantovo
početje mačehi zdelo nenavadno, ga je vprašala, kaj dela v gozdu.
Bernardin je skrivnostno odgovoril: »Čaka me moja draga.« Ker je mačeho
skrbelo, kdo je ta »draga«, je skrivaj poslala svojo hčerko, Bernardinovo
polsestro, naj svojega polbrata opazuje. Začudena opazi, kako v skritem
kotičku gozda ves zatopljen v molitev kleči pred kipom svete Device.
»Moja draga« je bil njegov naziv za Devico Marijo vse življenje.
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Flamski svetniški duhovnik Edvard Poppe je pred Marijino podobo vsak
dan prinašal svežo rožo. Pogosto je Mariji v čast zaigral na svojo violino.
V pesmi takole slavimo našo Mater: »Sto tisoč pozdravov jaz hranim za te,
Marija, ker ljubi te moje srce. Vsa sreča prihaja iz tvojih mi rok, ti Mati si
moja in jaz tvoj otrok.«

29. maj
IZ SVETEGA PISMA
Raz 12,4b-6
Zmaj se je ustopil pred ženo, ki je bila pred porodom, da bi požrl njenega
otroka, ko bi porodila. In porodila je otroka, dečka, ki mu je bilo
namenjeno, da bo pasel vse narode z železno palico. Njen otrok je bil
odnesen k Bogu in k njegovemu prestolu. Žena pa je pobegnila v puščavo,
kjer ji je Bog pripravil zavetje, da bi jo tam hranili tisoč dvesto šestdeset
dni.
Sveta Marija, - prosi za nas
Devica milostljiva,
Devica verna,
Podoba pravice,
Sedež modrosti,
Začetek našega veselja,
Posoda duhovna,
Posoda časti vredna,
Posoda vse svetosti,
Roža skrivnostna,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Mali Janezek Vianney, poznejši slavni arški župnik in svetnik, je kopal v
vinogradu. Zanj je bilo delo pretežko. Našel je zelo dobro rešitev. V
vinograd je vzel kipec Matere božje. Dal ga je pet korakov pred sebe in
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kopal. Ko je prišel do kipca, ga je zopet prestavil za pet korakov naprej.
Tako je celo prehitel svojega starejšega brata.
Dober Marijin otrok ima pred seboj podobo Brezmadežne in pogosto
pogleda vanjo. Ona je srednica k Bogu. Tako so delali svetniki. Škof
Slomšek je zelo ljubil Marijo in se ji vedno znova priporočal. Kadar je šel
iz sobe, se je ozrl na Marijino podobo, ki jo je imel pri postelji. Pogosto se
je pri vratih še enkrat obrnil ter pogledal na Marijino sliko.
Sv. Hedvika, poljska vojvodinja, je vedno nosila s seboj podobo Device
Marije in jo velikokrat pogledala. Držala jo je v rokah tudi ob smrti, in
sicer tako močno, da je niso mogli vzeti iz rok. Trije prsti, ki so držali to
podobo, so bili petindvajset let po smrti še nespremenjeni.

30. maj
IZ SVETEGA PISMA
Raz 12,13-17
Ko je zmaj videl, da je bil vržen na zemljo, je začel preganjati ženo, ki je
rodila dečka. Toda ženi sta bili dani dve perutnici velikega orla, da bi
odletela na svoje mesto v puščavi: tam naj bi se hranila čas, dva časa in pol
časa, daleč od kače. Tedaj pa je kača bruhnila iz žrela za ženo kakor reko
vode, da bi jo odnesla. A ženi je priskočila na pomoč zemlja: zemlja je
odprla svoja usta in popila reko, ki jo je zmaj bruhnil iz svojih ust. Zmaj pa
se je razjezil nad ženo in se bojeval proti preostalim iz njenega rodu, proti
tistim, ki se ravnajo po Božjih zapovedih in imajo Jezusovo pričevanje.
Sveta Marija, - prosi za nas
Stolp Davidov,
Stolp slonokoščeni,
Hiša zlata,
Skrinja zaveze,
Vrata nebeška,
Zgodnja danica,
Zdravje bolnikov,
Pribežališče grešnikov,
Tolažnica žalostnih,
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Šmarnično berilo za premišljevanje
Ko je bilo Mali Tereziji deset let, je hudo zbolela. Zdravila niso nič
pomagala. Devet dni so za njeno ozdravljenje darovali maše v Marijinem
svetišču. Med devetdnevnico Terezija ni več prepoznala svojih sester.
Začele so moliti pred Marijinim kipom. Takrat se je tudi Terezija okrenila
k temu kipu. Zdravje se ji je proti pričakovanju vrnilo. Terezija je pozneje
pripovedovala, da jo je ozdravil nasmeh božje Matere:
»V hipu je kip oživel, zasijal v čudežni lepoti. Obličje Device je bilo sama
dobrota. Najbolj pa me je očaral njen smehljaj. V trenutku se je razblinil
ves moj strah, vsa moja groza. Le dve vroči solzi sta mi pritekli iz oči.
Zavest se mi je vrnila. Močni žarek Zvezde danice je zbudil malo cvetko in
jo napolnil z novo močjo.«
Ta domači Marijin kip, pred katerim je ozdravela, so ji dali v bolniško
sobo v njeni poslednji bolezni. Pred smrtjo se je še enkrat ozrla na ta kip.
Njen poslednji nasmeh je veljal Devici Mariji.
Sv. Leonard Portomavriški je nevarno zbolel na pljučih. Krvavitve iz pljuč
so bile čedalje pogostnejše. Zaobljubil se je božji Materi, da se bo, če bo
ozdravel, do konca življenja posvetil reševanju grešnikov z ljudskimi
misijoni. V nekaj dneh je popolnoma ozdravel in kljub napornemu delu in
ostri pokori do smrti ni nikoli resno zbolel.
Tako bi lahko našteli veliko primerov, v katerih se je Devica Marija
izkazala kot zdravje bolnikov. V Lurdu, Fatimi, na Brezjah in v mnogih
drugih romarskih krajih se še danes dogajajo ozdravljenja, kar pričajo
odložene bergle in številne zahvalne podobe. Najštevilnejša in
najpomembnejša pa so ozdravljenja na duši. Bolniki potolaženi in
močnejši odhajajo na svoje domove ter z večjo vdanostjo prenašajo križ
svoje bolezni.
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31. maj
IZ SVETEGA PISMA
Raz 21,1-3
Nato sem videl novo nebo in novo zemljo. Kajti prvo nebo in prva zemlja
sta izginila in morja ni bilo več. Videl sem tudi sveto mesto, novi
Jeruzalem, ko je prihajal z neba od Boga, pripravljen kakor nevesta, ki se
je ozaljšala za svojega ženina. In zaslišal sem močen glas, ki je prišel od
prestola in rekel: »Glej, prebivališče Boga med ljudmi! In prebival bo z
njimi, oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi, njihov Bog.«
Sveta Marija, - prosi za nas
Kraljica angelov,
Kraljica očakov,
Kraljica prerokov,
Kraljica apostolov,
Kraljica mučencev,
Kraljica pričevalcev,
Kraljica devic,
Kraljica vseh svetnikov,
Kraljica brez madeža izvirnega greha spočeta,
Kraljica v nebesa vzeta,
Kraljica svetega rožnega venca,
Kraljica družine,
Kraljica miru,
Kraljica reda manjših bratov,

Šmarnično berilo za premišljevanje
Sv. Bernard nam priporoča: »Če se dvignejo viharji skušnjav: glej na
zvezdo, kliči Marijo! Če si v težavah in bridkostih: glej na zvezdo, kliči
Marijo! Ako jeza, nečistost in druga slaba nagnjenja hočejo potopiti čolnič
tvoje duše, o tedaj: glej na zvezdo, kliči Marijo! Če te vznemirjajo tvoji
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grehi, te teži vest, plaši strašna in pravična sodba, če je tvoje življenje na
robu prepada: glej na zvezdo in kliči Marijo!«

Marijin brevir – Dnevni krog
Marijina hvalnica Moja duša
Moja duša poveličuje Gospoda *
in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku;
zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je stóril Mogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod traja njegovo usmiljenje *
z njimi, ki mu v strahu služijo.
Moč je pokazal s svojo roko, *
razkrópil je tiste, ki so v svojem srcu ošabni.
Mogočne je vrgel s prestolov *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Zavzel se je za svojega služabnika Izraela *
in se spomnil usmiljenja,
kakor je govóril našim očetom,
Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke.”
Po vsakem psalmu in po Marijini hvalnici molimo
Slava Očeti in Sinu *
in Svetemu Duhu,
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
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in vekomaj. Amen.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje
kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam
danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi
odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši
nas hudega.
Zdravamarija
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med
ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati
božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Slaveč tvojega Sina, vsi te poveličujemo kot živi tempelj, Bogorodica. Ko
je v tvojem telesu prebival Gospod, ki s svojo roko zaobjema vesolje, ga je
posvetil, poveličal in nas poučil, naj ti vzklikamo:
Raduj se, šotor Boga in Besede;
raduj se, sveta, ki presegaš vse svete;
raduj se, skrinja, pozlačena z Duhom;
raduj se, neizčrpni zaklad življenja.
Raduj se, dragocena krona vernih vladarjev;
raduj se, odličje pobožnih duhovnikov;
raduj se, neporušljivi stolp Cerkve;
raduj se, nepremagljivo obzidje kraljestva.
Raduj se, po tebi se dvignejo znamenja zmage;
raduj se, po tebi propadajo sovražniki;
raduj se, zdravilo mojega telesa;
raduj se, rešenje moje duše.
Pozdravljena Devica – Mati!
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O vse hvale vredna Mati, ki si rodila Besedo, najsvetejšo med svetimi!
Sprejmi zdaj to hvalnico v dar. Reši vsake nesreče in obvaruj večnega
trpljenja vse, ki ti kličejo:
Aleluja! Aleluja! Aleluja!

PROŠNJI DNEVI in GOSPODOV VNEBOHOD
Tri dni pred Gospodovih vnebohodom obhajamo prošnje dneve. Gospod
se s telesom vrača h svojemu Očetu v nebesa in mi, seveda se mu
priporočamo, da skupaj s svojim Vnebohodom, odnese tudi naše prošnje
in želje po varstvu in blagoslovu. Zato prošnje dneve obeležujemo
procesijami, med katerimi molimo oz. pojemo litanije vseh svetnikov.
V ponedeljek in sredo bomo imeli prošnjo procesijo s petimi litanijami
od kapelice Marije Pomagaj do župnijske cerkve. Procesijo bomo začeli
ob 18.30.
V torek pa bomo imeli prošnjo procesijo od »Vogalovega križa« do svete
Marjete, začenši ob 7.30 pri »Vogalovem križu«
Praznik Gospodovega vnebohoda bo v četrtek 21. maja.
V primeru, da bodo v tem času še veljali ukrepi zoper korona virus, bodo
obredi opravljeni v župnijski cerkvi brez navzočnosti ljudstva.

PRVO SVETO OBHAJILO in BIRMA
Prvo sveto obhajilo in birma v župniji Dolenja vas, bo prestavljeno na
ugodnejši čas. O datumu in pripravah na prvo sveto obhajilo boste
obveščeni preko Lončarskega zvona.
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MAŠNI NAMENI OD 1.5.2020 DO 31.5.2020
Do preklica še vedno veljajo ukrepi zoper korona virus. Kdaj in kako se
bodo sprostili in kako bo potem izgledalo obiskovanje svetih maš in
prejemom ostalih zakramentov boste obveščeni!
Petek, 1. maj
ob 8-ih
ob 10-ih

JOŽEF DELAVEC
Kromar Frančiška (R. 72)
za žive in pokojne dobrotnike kapelice na Humcu

Sobota, 2. maj
ob 8.00 v DV

Atanazij
Češarek Neža

Nedelja, 3. maj
ob 8.00 v DV
ob 10-ih v DV
oddana

4. Velikonočna – florjanova nedelja
za žive in pokojne farane
za žive in pokojne gasilce
Češarek Stane (Šilc-Slatnik)

Ponedeljek, 4. maj
ob 19-ih v DV

Florjan
Justina in teta Marija (Za H.4)

Torek, 5.maj
ob 8.00 v DV

Gotard
v čast sv. Duhu (Kromar)

Sreda 6. maj
ob 19-ih v DV

Dominik Savio
starši Čampa in sorodniki (Za H.4)

Četrtek, 7. maj
ob 19-ih v DV

Gizela
za nove duh. poklice in stan. Pokl. (Za H.4)

Petek, 8. maj
ob 19-ih v DV

Viktor
za zdravje (Merhar)

Sobota, 9. maj
ob 8-ih v DV

Pahomij
po namenu

Nedelja, 10. maj
ob 8.00 v DV
ob 10-ih v DV

5. Velikonočna nedelja
za žive in pokojne farane
Žagar Martin (P.K.2)
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oddana

Andoljšek Marija (brat Alojz)

Ponedeljek, 11. maj
ob 19-ih v DV

Estela
starši in Janez Oberstar, drž. Gnidica

Torek, 12. maj
ob 8-ih v DV

Lepold Mandić
Trdan France (L. 40)

Sreda 13. maj
ob 19-ih v DV

Fatimska MB
za edinost v cerkvi in trdnost v veri

Četrtek 14. maj
ob 8-ih v DV

Bonifaciji
Češarek Marija, 30. dan

Petek 15. maj
ob 8-ih v P

Zofija
za božji blagoslov (Merhar)

Sobota 16. maj
ob 8-ih v DV

Janez Nepomuk
za zdravje in sožitje

Nedelja 17. maj
ob 8.00 v DV
ob 10-ih v DV
oddana

6. Velikonočna nedelja
za žive in pokojne farane
Henigman Pavel (R. 63a)
Trdan Marija (L.40)

Ponedeljek 18. maj
ob 19-ih v DV

Janez – Prošnji dan
družina Henigman (L. 72)

Torek 19. maj
ob 8-ih v DV

Urban – Prošnji dan
Dejak Roza (L. 40)

Sreda 20. maj
ob 19-ih v DV

Bernardin – Prošnji dan
Henigman Stane, 1. obl.

Četrtek 21. maj
ob 8-ih v DV
ob 19-ih v DV
oddana

GOSPODOV VNEBOHOD
Pahulje Anton
družina Kromar (L. 72)
Frančiška Kromar (Karmen)

Petek 22. maj
ob 8-ih v P

Julija
Zobec Karol (Ela)
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Sobota 23. maj
ob 8-ih v DV

Renata
Grebenc Ana

Nedelja 24. maj
ob 8.00 v DV
ob 10-ih v DV
oddana

7. Vel. ned. – žegnanje Lipovec
za žive in pokojne farane
za blagoslov soseske
Žagar Martin (Obradovič)

Ponedeljek 25. maj
ob 19-ih v DV

Gregor
družina Klun in Jecelj (Jecelj)

Torek 26. maj
ob 8-ih v DV

Filip Neri
Oberstar Marija, 30. dan

Sreda 27. maj
ob 19-ih v DV

Alojzij Grozde
Pogorelec Ana (Oražem P. 72)

Četrtek 28. maj
ob 19-ih v DV

Anton Julijan
Murn Leopold (Lip. 28)

Petek 29. maj
ob 8-ih v P

Maksim Emonski
Lavrič Alojz (Marta)

Sobota 30. maj
ob 8-ih v DV

Kancijan
Dejak Julijana (P. 87)

Nedelja 31. maj
ob 8.00 v DV
ob 10-ih v DV
oddana

BINKOŠTI
za žive in pokojne farane
Pogorelec Ana, 1. obl.
Zobec Karol (Nuša-Žlebič)

KATEHUMENAT
Katehumeni – odrasli, ki se pripravljajo na zakramente, bi morali na
velikonočno vigilijo prejeti zakramente uvajanja v krščanstvo (birma in
obhajilo). Zaradi preprečevanja širjenja epidemije korona virusa, to žal ni
mogoče. Zakramente bodo prejeli takoj ko bo mogoče, o tem bodo
ustrezno obveščeni.
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Župnijska pisarna je
odprta:
je zaradi korona-virusa do
preklica zaprta!
Na cerkvene in državne
praznike ni uradnih ur.
Možnost za sveto spoved:
vsak dan pol ure pred sveto
mašo, razen torka in sobote
Prejem zakramentov
Sveti krst: prvo nedeljo med
mašo in drugo nedeljo po
maši ob 1000
Sveti zakon: prijaviti vsaj
mesec dni pred poroko v
župnijski pisarni
Bolniško maziljenje:
Lahko se oglasite v župnišču
oz. dogovorite za termin
preko tel.: 031/347-427
duhovnik
v
bolnišnici
Ljubljana:
p. Daniel Golavšek
tel.: 041 613 378
Novo mesto:
p. Marko Novak
tel.: 041 742 721

Mašni nameni se pobirajo za
en mesec v naprej. Mašne
namene lahko oddate od prvih
uradnih ur v mesecu do 15. v
mesecu.

V času pisanja župnijskih oznanil še
vedno veljajo varnostni predpisi
zaradi korona virusa, zato v cerkvi ni
javnih obredov.
Morda lahko Marijino majniško
pobožnost opravite z namenom, da bi
nam Marija izprosila, da bi se zopet
lahko srečali z Njenim Sinom Jezusom
Kristusom v svetih zakramentih in se
družili okoli Njegovega oltarja v
cerkvah.

