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Vse naše prizadevanje mora biti: izkazovati Gospodu Bogu najvišjo čast. 
Zato se moramo potruditi, da Jezusa ljubimo tako, 

kot ga je ljubila njegova Mati (Sv. Maksimilijan Kolbe).



Glej, tvoja mati

 Spoštovani člani Vojske Brezmadežne!
 
 Glej, tvoja mati (Jn 19,27)! Pred svojo 
smrtjo je Jezus ponudil apostolu Janezu 
tisto, kar je imel najdragocenejšega: svo-
jo mater Marijo. To so bile zadnje bese-
de Odrešenika, ki zato postanejo še bolj 
slovesne in sestavljajo njegovo duhovno 
dediščino. 
 Besede angela Gabriela v Nazaretu: 
“Pozdravljena, milosti polna,” razsvetlju-
jejo tudi dogodke na Kalvariji. Oznanje-
nje se pojavi na začetku, križ pa ozna-
čuje dopolnitev. Ob oznanjenju Marija 
daruje v svojem telesu človeško naravo 
božjemu Sinu, ob vznožju križa pa v Janezu sprejme v svoje srce celotno člo-
veštvo. Božja mati je bila vse od prvega trenutka učlovečenja, Mati vseh ljudi 
pa je postala v zadnjih trenutkih življenja sina Jezusa. Ona, ki je brez greha, 
na Kalvariji čuti v sebi trpljenje zaradi grehov, ki jih je Sin vzel nase, da bi 
odrešil ljudi. Ob vznožju križa, na katerem umira tisti, katerega je spočela s 
svojim DA ob Oznanjenju, Marija prejme od Njega skoraj novo oznanjenje: 
Žena, glej tvoj sin! Na Križu lahko Sin izlije svoje trpljenje v Marijino srce. 
Vsak sin, ki trpi, čuti potrebo po tem. Tudi vi, dragi člani Vojske Brezma-
dežne, se srečujete s trpljenjem: osamljenostjo, neuspehi in razočaranji v 
osebnem življenju, s težavami pri vključevanju v ta svet življenja, z ločitvami 
in spori v vaših družinah, z raznovrstnim nasiljem. Vedite pa, da v težkih 
trenutkih, ki jih vsak od vas v življenju doživlja, niste sami: kot Janezu ob 
vznožju križa Jezus tudi vam daruje svojo Mater, da bi vas potolažila.
 Evangelij pravi, da jo je od tistega trenutka učenec vzel na svoj dom. Ta 
izraz ne označuje le kraja, kjer je živel Janez. Bolj kot materialni vidik, izraža 
duhovno raven tega sprejema, nove vezi, ki se je udejanjila med Marijo in 
Janezom. Verjamem, da imamo mi vsi enako željo, da bi bili z Jezusom. Kri-
žani in vstali Gospod Jezus nas vabi, da vzamemo Marijo v naše domove, da 
jo sprejmemo in se učimo od nje, ki je “vse te besede ohranila in jih premiš-
ljevala v svojem srcu,” notranje pripravljenosti k poslušanju, ponižnosti in 



velikodušnosti, ki sta jo označili kot prvo božjo sodelavko pri odrešenjskem 
delu. Prav ona, ko opravlja svojo materinsko nalogo, nas vzgaja in oblikuje 
vse do tega, da bo Kristus v nas v polnosti oblikovan.
 Prav zato vam tudi danes izpostavljam predanost p. Maksimilijana Kolbeja 
Brezmadežni: Ves tvoj. Verjamem, da mi vsi  v našem življenju neprestano 
izkušamo ljubečo in učinkovito prisotnost Gospodove Matere. Marija nas 
spremlja vsak dan pri izpolnjevanju naših nalog. Marija je Mati božje mi-
losti. Zaupajmo se ji s polnim zaupanjem! Razsvetljeni bomo s Kristusovo 
lepoto. Odprti delovanju Svetega duha v tem milostnem velikonočnem času 
bomo postali trdni apostoli, sposobni širiti okrog nas ogenj ljubezni in luč 
resnice. V Marijini šoli bomo odkrili, kaj Kristus zahteva od nas, naučili se 
bomo postaviti Njega na prvo mesto v našem življenju ter k Njemu usmeriti 
naše misli in dejanja. Velik vzor v tem nam je prav sv. Maksimilijan Kolbe. 
 Dragi Marijini častilci, to niso le lepe ali prazne besede. Srečati vstalega 
Jezusa, ljubiti ga in pomagati drugim, da ga bodo ljubili, je poklic kristjana, 
posebej še člana Voske Brezmadežne. Marija nam pomaga vstopiti v bolj 
pristen in oseben odnos z Jezusom. S svojim zgledom nas uči usmeriti pog-
led ljubezni na tistega, ki nas je ljubil prvi. S svojim posredovanjem Ona ob-
likuje v nas srca učencev, ki bodo sposobni poslušati Sina, ki odkriva pristen 
Očetov obraz in pravo človekovo dostojanstvo.
 Vabim vas, da se ob rožnem vencu poglobite v Kristusov obraz. Moliti ro-
žni venec namreč pomeni naučiti se gledati Jezusa z očmi Njegove Matere, 
ljubiti Jezusa s srcem njegove Matere. Preko molitve in razmišljanja skriv-
nosti nas Marija z gotovostjo vodi k svojemu Sinu! Naj nas ne bo sram moliti 
rožni venec, ko smo sami, ko gremo na delo, v naših skupinah in gibanjih; 
predlagajte molitev tudi doma, kajti prav ta molitev bo obnovila in utrdila 
vezi med družinskimi člani. Ta molitev nam bo pomagala biti močni v veri, 
vztrajni v ljubezni in veseli v upanju. Z Marijo, Gospodovo deklo, bomo 
odkrili veselje in plodnost skritega življenja. Z Njo, ki je učenka svojega Uči-
telja, bomo sledili Jezusu po poteh v Palestini in bomo tako postali pričeval-
ci njegovih govorov in čudežev. Z Njo, Žalostno Materjo, bomo spremljali 
Jezusa v trpljenju in smrti. Z Njo, Devico upanja, bomo sprejeli veselo ozna-
nilo velike noči in neprecenljiv dar Svetega Duha.
 Samo Jezus pozna naša srca in naše najgloblje želje. Samo On, ki nas je lju-
bil vse do smrti, je sposoben izpolniti naša pričakovanja. Njegove besede so 
besede večnega življenja, ki dajo smisel življenju. Nihče, razen Kristusa, nam 
ne bo mogel dati prave sreče. Ko bomo sledili Mariji, Mu bomo znali reči naš 



brezpogojen “Da”. Naj ne bo v nas prostora za sebičnost ali lenobo. Bodimo 
velikonočni kristjani. Človeštvo nujno potrebuje pričevanje svobodnih in 
pogumnih kristjanov, ki si bodo upali iti proti toku in z močjo ter navduše-
njem oznanjati vero v Boga, Gospoda in Odrešenika. Vedite, da ta naloga ni 
lahka. Postane celo nemogoča, če računamo le na nas same. Toda to, kar je 
nemogoče pri ljudeh, je mogoče pri Bogu. Pravi Kristusovi učenci se zaveda-
jo svoje krhkosti. Zato zaupajo v božjo milost, ki jo sprejmejo z nedeljenim 
srcem, prepričani, da brez Njega ne morejo ničesar storiti. To, kar je zanje 
značilno in kar jih razlikuje od drugih ljudi, niso talenti ali naravni darovi, 
temveč trdna odločitev slediti Jezusu. Posnemajmo jih kot so oni posnemali 
Kristusa! Naš veliki priprošnjik naj bo sv. Maksimilijan Kolbe.

p. Milan Kos

Duhovne vaje
»V srcu, ki ljubi Brezmadežno, je večna pomlad«

OLIMJE 
od 20. aprila 2018 (začetek ob 17. uri) 
do 24. aprila 2018 (sklep ob 13. uri)

prijave: p. Ernest Benko 
tel.: 03 582 91 61 in 031 242 675

SVETA TROJICA V HALOZAH
od 27. aprila 2018 (začetek ob 17. uri) 
do 29. aprila 2018 (sklep ob 13. uri)

prijave: p. Jože Osvald 
tel.. 02 788 41 11 in 041 572 740

Naj vstali Kristus blago vstopi v vašo dušo, 
naj vstopi v vaše rane, da bi mogli ozdraveti, 

naj vas pokliče po imenu in vas najde,
da bi po Njegovem zgledu tudi vi delali tako. 

Aleluja!

Minoritski samostan – Vojska Brezmadežne, Minoritski trg 1, 2250 Ptuj, tel.: 0590 73000 
Novi naročniki ali sprememba naslova: ga. Bernarda Sipoš, tel.: 040 322723


