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DEJANJE POSVETITVE BREZMADEŽNEMU MARIJINEMU SRCU NA 

PRAZNIK ANGELOVEGA OZNANJENJA, 25.marca 2022. 
 

O Marija, Božja Mati in naša Mati, v tej uri stiske se zatekamo k Tebi. 

Ti si Mati, ljubiš nas in nas poznaš: nič, kar imamo v srcu, Ti ni skrito. Mati 

usmiljenja, tolikokrat smo doživeli Tvojo previdnostno nežnost, Tvojo 

navzočnost, ki vrača mir, ker nas vedno vodiš k Jezusu, ki je Knez miru. 

 

Toda mi smo pot miru izgubili. Pozabili smo nauk tragedij preteklega 

stoletja, žrtev milijonov padlih v svetovnih vojnah. Prezrli smo zaveze, ki smo 

jih dali kot Skupnost narodov in izdajamo sanje narodov o miru in upanja 

mladih. Zboleli smo za pohlepom, zaprti smo v nacionalistične interese, 

dovolili smo, da nas izsuši brezbrižnost in ohromi sebičnost. Raje se nismo 

menili za Boga. Živeli smo s svojimi lažmi, gojili agresivnost, zatirali življenje 

in kopičili orožje ter pozabili, da smo varuhi svojega bližnjega in naše skupne 

hiše. Z vojno smo raztrgali vrt Zemlje, z grehom smo ranili srce našega Očeta, 

ki hoče, da smo bratje in sestre. Postali smo brezbrižni do vseh in do vsega, 

razen do sebe. Sram nas je in Te prosimo: »Odpusti nam, Gospod!« 

  

V bedi greha, v naših naporih in krhkosti, v skrivnosti krivice zla in 

vojne nas Ti, sveta Mati, opominjaš, da nas Bog ne zapusti, ampak nas še 

naprej gleda z ljubeznijo in nam želi odpustiti, da bi ponovno vstali. On nam 

je podaril Tebe in v Tvoje brezmadežno srce dal zatočišče za Cerkev in za 

človeštvo. Po Božji dobroti si z nami in tudi v najbolj ostrih ovinkih zgodovine 

nas nežno vodiš. 

 

Zato se zatekamo k Tebi, na vrata Tvojega Srca trkamo mi, Tvoji dragi 

otroci, ki se jih nikoli ne naveličaš obiskovati in jih vabiti k spreobrnjenju. V 

tej temni uri nam pridi pomagat in nas potolažit. Vsakemu izmed nas ponovi: 

»Mar nisem tukaj jaz, Tvoja Mati?« Ti veš, kako razvezati zaplete našega srca 

in vozle našega časa. Svoje zaupanje polagamo vate. Prepričani smo, da še 

posebej v času preizkušnje ne boš prezrla naših prošenj in nam boš prišla na 

pomoč. 

 

Tako si storila v Galilejski Kani, ko si pospešila uro Jezusovega 

posredovanja in uvedla njegovo prvo znamenje v svet. Ko se je praznovanje 

spremenilo v žalost, si mu rekla: »Vina nimajo.« Jn 2,3 O Mati, še enkrat se s 

temi besedami obrni na Sina. Povej mu, da smo že porabili vino upanja, veselje 

se je oddaljilo, bratstvo se je razvodenelo. Izgubili smo človečnost, zapravili 

smo mir. Postali smo sposobni vsakega nasilja in uničenja. Nujno potrebujemo 

Tvoje materinsko posredovanje. 

 



Sprejmi torej, o Mati, našo prošnjo. 

Ti, Morska zvezda, ne dovoli, da bi potonili v viharju vojne. 

Ti, Skrinja Nove Zaveze, navdihuj načrte in pota sprave.   

Ti, »Dežela neba«, vrni v svet Božjo slogo. 

Pogasi sovraštvo, pomiri maščevanje, uči nas odpuščanja. 

Reši nas vojne, obvaruj svet jedrske grožnje. 

Kraljica rožnega venca, ponovno vzbudi v nas potrebo po molitvi in ljubezni. 

Kraljica človeške družine, pokaži ljudstvom pot bratstva. 

Kraljica miru, pridobi svetu mir. 

 

Tvoj jok, o Mati, naj gane naša otrdela srca. Solze, ki si jih prelila za 

nas, naj to dolino, ki jo je naše sovraštvo izsušilo, naredijo spet cvetočo. In 

medtem, ko hrum orožja ne potihne, naj nas Tvoja molitev pripravi za mir. 

Tvoje materinske roke naj božajo tiste, ki trpijo in bežijo pod težo bomb. Tvoj 

materinski objem naj potolaži tiste, ki so prisiljeni zapustiti svoje domove in 

državo. Tvoje žalostno Srce naj nas gane k sočutju in nas spodbudi, da bomo 

odprli vrata in poskrbeli za ranjeno in zavrženo človeštvo. 

 

Sveta Božja Mati, ko si stala pod križem, Ti je Jezus, ki je videl učenca 

poleg Tebe, rekel: »Glej, Tvoj sin« Jn 19,26. Tako Ti je zaupal vsakega izmed nas. 

Potem pa učencu in vsakemu izmed nas: »Glej, Tvoja mati« Jn 19,27 Mati, želimo 

Te sprejeti v svoje življenje in svojo zgodovino. V tej uri je izčrpano in 

vznemirjeno človeštvo skupaj s Teboj pod križem. Izročiti se mora Tebi, se po 

Tebi posvetiti Kristusu. Ukrajinski narod in ruski narod, ki Te z ljubeznijo 

častita, se zatekata k Tebi, medtem ko Tvoje srce utripa zanju in za vsa 

ljudstva, ki jih uničujejo vojna, lakota, krivica in beda. 

 

 Mi torej, Božja Mati in naša Mati, slovesno izročamo in posvetimo 

Tvojemu Brezmadežnemu Srcu sami sebe, Cerkev in vse človeštvo, posebno 

pa Rusijo in Ukrajino. Sprejmi to naše dejanje, ki ga vršimo z zaupanjem in 

ljubeznijo; stori, da bo prenehala vojna, svetu priskrbi mir. Da, ki je privrel iz 

Tvojega Srca, naj Knezu miru odpre vrata zgodovine; zaupamo, da bo po 

Tvojem Srcu prišel mir. Tebi zato posvečamo prihodnost celotne človeške 

družine, potrebe in pričakovanja ljudstev, stiske in upanja sveta. 

 

 Po Tebi naj se na zemljo izlije Božje usmiljenje in blago utripanje miru 

naj spet zaznamuje naše dneve. Žena privolitve, na katero se je spustil Sveti 

Duh, vrni med nas Božjo harmonijo. Ti ki si »Živi vrelec upanja«, odžejaj suhost 

našega srca. Jezusu si stkala človeškost, naredi iz nas graditelje občestva. 

Hodila si po naših poteh, vodi nas na steze miru.  

 

Amen! 

 

 
P.S. S to molitvijo, je papež Frančišek na praznik Angelovega oznanjenja, v petek 

25.3.2022, v  cerkvi svetega Petra v Vatikanu, skupaj s škofi, duhovniki in verniki, 

posvetil Ukrajino in Rusijo Marijinemu Brezmadežnemu Srcu. 

 


