
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju. 
   Ozrl se je na nizkost svoje dekle, * 
   glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. 
Velike reči mi je storil Vsemogočni, * 
njegovo ime je sveto. 
   Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje * 
   vsem, ki mu zvesto služijo. 
Dvignil je svojo močno roko, * 
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli. 
   Mogočne je vrgel s prestola * 
   in povišal je nizke. 
Lačne je napolnil z dobrotami * 
in bogate je odpustil prazne. 
   Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, * 
   kakor je obljubil našim očetom. 
Spomnil se je svoje dobrote * 
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

   (Slava Očetu in Sinu * 
   in Svetemu Duhu. 
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej * 
in vekomaj. Amen.)

Marijin slavospev – Magnifikat
Luka 1,46-55



Molimo vsak dan
Magnifikat za mir!
25. marca je papež Frančišek posvetil Ukrajino in Rusijo Marijinemu Brezma-
dežnemu srcu. Na to navezujoč Vas vabim, da meseca maja vsak dan zmolite 
Magnifikat – Marijin slavospev – za mir.
Zakaj Magnifikat? To je edina molitev, ki v Svetem pismu 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. 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. Zato Vas še enkrat vabim, da z mano in mno-
gimi drugimi vsak dan zmolite Magnifikat za mir.

+ dr. Jožef Marketz, krški škof

Na škofijski spletni strani najdete besedilo hvalnice, članek z razlago 
besedila, posnetek predavanja o hvalnici in posnetek slavospeva, ki so 
ga zapeli pevci. Molitve za mir, ki ste jih na osnovi hvalnice sami napi-
sali, bomo radi objavili na spletni strani (če bo treba, v skrajšani obliki).
Pošljite jih prosim na naslov:  klaus.einspieler@kath-kirche-kaernten.at.


