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Brezmadežna je naš vzor

P. Maksimilijan Kolbe je zapisal: Veliko moramo moliti, da bi bolje ra-
zumeli pomen besed, ki jih je Brezmadežna izgovorila v uri oznanjenja: 
»Glej dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!«
 Spoštovani člani Vojske Brezmadežne, vstopili smo v adventni čas in 
se poglobljeno pripravljamo na Odrešenikov prihod. V teh dneh pa se 
naše misli še posebej ustavljajo ob njegovi Materi Mariji. Marija je bila 
zaradi tega, ker je bila Božja mati, spočeta brez izvirnega greha, kar je 
edinstveni primer v zgodovini Božjega delovanja. 
 Bog je že ob prvem grehu Adama in Eve obljubil Odrešenika, hkrati 
je obljubil tudi izredno “ženo”, ki bo premagala zlo. In prav z Marijo se 
začne odkrit boj med Bogom in satanom, med ljubeznijo in dobroto 
ter lažjo in prevaro. Neizprosen boj je bil že od njenega spočetja, saj je 
bila Devica obvarovana madeža izvirnega greha: “Sovraštvo bom nare-
dil med teboj in ženo in med tvojim zarodom in njenim zarodom; ta ti 
bo glavo strl, ti ga boš pa ranila na peti” (1Mz 3,15). Ta boj je bil vedno 
trši, dokler se ni odločil z zmago nad grehom ob smrti Marijinega Sina 
na križu. Zato lahko danes vzkliknemo: Marija Brezmadežna - slavimo 
Te, ti si Odrešenikova Mati. 
 Marija nam je tudi vzor poslušnosti in to poslušnosti Bogu. Ni poslu-
šala tako kot mi, ko se drugim posvečamo le bežno, ko za nas včasih niti 
ni pomembno, kaj poslušamo, samo da nismo v tišini. Marija je žena, 
ki živi v tihoti, v zbranosti in posluša tisto, kar je potrebno. Danes želi 
Sveti Duh priti tudi v naša srca, v nas želi dopolniti delo odrešenja, želi 
nam spregovoriti tisto, kar je pomembno za nas - tukaj in sedaj. Tudi v 
adventnem času nam Marija sporoča, naj bomo pripravljeni sprejemati 
Boga v svoje srce, v naše družine, v našo sredino na delovnem mestu... 
Marija nas uči ponižnosti, dobrote in ljubezni. Želi nam povedati, naj se 
odpovemo sebičnosti, naj z grehi ne žalimo njenega Sina, naj se spreo-
brnemo in živimo iz evangelija. Pravi nam, naj radi molimo rožni venec 
in naj bo naše življenje čimbolj podobno njenemu srcu. To srce pa je 
vedno bilo odprto za dobroto, za ljubezen in Boga. Tako bomo tudi mi 
graditelji novega sveta, v katerem bo zavladal mir, ki bo utemeljen na 
ljubezni, odpuščanju in spravi. 



Sv. Maksimilijan Kolbe je zapisal, da vsi dobro vemo, kateri so viri mi-
losti: premišljevanje, srečanje, molitev, sveta maša in predvsem sveto 
obhajilo ter stalno zatekanje k Božji Materi. Kot člane Vojske Brezma-
dežne vas vabim, da ste zvesti tem virom milosti tudi v prihajajočem 
letu.

p. Milan Kos
Molitev za nove duhovne poklice

V naši domovini Sloveniji vedno bolj čutimo pomanjkanje duhovnih 
poklicev. Zaradi tega vam polagam na srce prošnjo, da radi molite za 
nove duhovne poklice ter svetost in stanovitnost poklicanih. V ta na-
men prilagam molitev papeža Frančiška.
GOSPOD žetve,
BLAGOSLOVI  mlade z darom pogu-
ma, da bodo odgovorili na tvoj klic. 
Srca jim odpri za velike ideale, za ve-
like stvari.
NAVDIHNI vse svoje učence za med-
sebojno ljubezen in podarjanje – da 
bodo v dobri zemlji vernikov vzcveteli 
poklici.
VLIJ v vse, ki živijo redovno življenje, 
ki služijo po župnijah in po družinah, zaupanje in milost, da bodo vabili 
druge, da sprejmejo drzno in plemenito pot življenja, ki je posvečeno Tebi.
ZDRUŽI nas z Jezusom po molitvi in zakramentu, da bomo mogli sodelo-
vati s Teboj pri izgradnji Tvojega kraljestva usmiljenja in resnice, pravič-
nosti in miru. Amen.

Praznik Brezmadežne

V soboto, 7. decembra 2019 ob 18. uri, vabljeni na Ptujsko Goro. Nad-
škof metropolit msgr. Alojzij Cvikl bo daroval slovesno sv. mašo na 
čast Brezmadežni. Sledila bo procesija z lučkami in kratek koncert Ma-
rijinih pesmi (g. Antonio Tkalec).



V soboto, 7. decembra 2019 ob 17. uri, bo tudi srečanje – molitvena ura 
in maša - za člane Vojske Brezmadežne v Marijinem romarskem sve-
tišču v Turnišču. Častilci Brezmadežne, vabljeni!

DUHOVNE VAJE
»Pod tvoje varstvo pribežimo«

Od 14. do 16. februarja 2020 v Olimju
Voditelj p. Ernest Benko

Lepo vabljeni člani Vojske Brezmadežne 
in častilci Marije

Prijave sprejema p. Ernest Benko 
na telefon: 031 242 675

Dragi člani Vojske Brezmadežne! Marija naj nas vodi v Betlehem, kjer 
se oznanja »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po 
volji«. Tam bomo skupaj z Marijo spoznali Kristusa, ki razodeva Očetovo 
usmiljeno obličje. Betlehemsko dete naj okrepi v nas in v svetu živo vero, 
upanje in ljubezen. Njegova živa prisotnost, njegov blagoslov in mir pa naj 
napolnijo vse dneve prihajajočega leta 2020!

p. Milan Kos, prov. asistent za M.I.

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


