
Molimo vsak dan Magnifikat za mir! 
  
Dragi verniki, 
  
Marijin mesec maj je globoko zasidran v ljudski pobožnosti naše dežele. 
Šmarnice ali majniške pobožnosti so izraz globoke povezanosti mnogih ljudi z 
Božjo Materjo Marijo. 
  
Na praznik Gospodovega oznanjenja, 25. marca, je papež Frančišek posvetil 
Ukrajino in Rusijo Marijinemu Brezmadežnemu srcu. Naša molitev za trajen 
in pravičen mir pa naj se ne bi omejila le na ta izredni dogodek. Na to 
navezujoč Vas torej vabim, da meseca maja vsak dan zmolite Magnifikat – 
Marijin slavospev – za mir. 
  
Zakaj Magnifikat? To je edina molitev, ki v svetopisemskem izročilu prihaja iz 
Marijinih ust. Poleg tega se Cerkev njeni hvalnici vsak dan pridruži, ko obhaja 
večernice. Besedilo med drugim navezuje na pripoved o izhodu Izraelcev iz 
Egipta, ki jo slišimo v velikonočnem bogoslužju. Bog se je spomnil svojega 
ponižanega ljudstva in ga rešil. Prav to je v teh dneh naše hrepenenje: da bi 
Bog zaustavil krivico ter nasilje in bi se vsi prizadevali za pravičen mir. 
  
Mar vse to ne prekaša naših moči? Mnogi pravijo, da v takih primerih le še 
molitev lahko pomaga. Vsak torej lahko prispeva svoje s tem, da se pridruži 
številnim molivcem in molivkam za mir. To naj dopolnjuje našo solidarnost in 
podporo ljudem, ki so v tem času odvisni od naše pomoči. 
  
Prepričan sem, da Vam bo Marijina hvalnica, ki je polna moči in navdušenja, 
segla do dna srca in navdihovala Vašo molitev tudi še po tem mesecu. 
Najdete jo v cerkvenih pesmaricah GLORIA (št. 213), Slavimo Gospoda (št. 
38) in na kartici kot psalm meseca maja z dodatnim gradivom na škofijski 
spletni strani. Še enkrat Vas torej prisrčno vabim, da z mano in mnogimi 
drugimi vsak dan zmolite Magnifikat za mir! 
  
+ dr. Jožef Marketz, krški škof 
  
 
  
 
 
 
 




