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Vsak ima svojo pot
Različna in nešteta so pota, po katerih Bog vodi svetnike njiho-
vim vzvišenim namenom naproti. On hoče, kot pravi Bossuet, iz 
človeka napraviti bitje, ki bo njega vredno; zato ga mora različno 
»obdelovati«, da bo oblikovan po njegovem načrtu. Pri tem ravna 
zelo obzirno, da ne dela sile prirojenim naravnim sposobnostim. 
Tako je Bog nekatere vodil v puščavo in jih ločil od ljudi, druge je 
poklical v družbo, da se na poti k popolnosti med seboj podpirajo. 
Spet druge je pustil sredi sveta, pri plugu, v delavnici ali celo na 
kraljevskih prestolih. Nekaterim je dal, da so se odlikovali v svetni 
ali duhovni znanosti, drugi v socialnih dejavnostih, spet drugi pa 
so bili vse življenje pozabljeni. Lahko bi rekli: nekatere je božal, jih 
krepil z duhovno tolažbo, druge pa je nasičeval s kruhom trpljenja. 
In vse to Bog deli po potrebah posamezne duše z ozirom na način 
njene poklicanosti in na nalogo, ki jo je on določil.

sv. Maksimilijan Kolbe

Kako je z mano na tej krščanski poti?
Papež Frančišek si je v enem izmed nagovorov zastavil sledeča 
vprašanja: Kako napreduje moja krščanska pot, ki sem jo začel s 
krstom? Sem na miru? Sem zgrešil pot? Nenehno krožim in ne 
vem, kam grem duhovno? Se ustavim pred stvarmi, ki so mi všeč 
– posvetnostjo, nečimrnostjo – ali grem vedno naprej, tako da ude-
janjam blagre in dela usmiljenja?
 Jezusova pot je polna tolažbe in slave; na njej je tudi križ, a v duši 
je vedno mir. Papež Frančišek je vse povabil, da bi se za pet mi-
nut zaustavili ob vprašanju: »Kako je z mano na tej krščanski poti?« 
… ali hodim za Jezusom, ki pravi 'Jaz sem pot'? Prosimo Svetega 
Duha, da bi nas naučil vedno hoditi dobro. In ko se utrudimo, pot-
rebujemo malo okrepčila nato pa naprej: »Prosimo za to milost.«
Sv. Maksimilijan Kolbe pravi, da morajo vitezi Brezmadežne biti 
junaki in, če je potrebno, mučenci pokorščine. V tem je bil sv. Ma-



ksimilijan neizprosen. Kdor ne uboga, ne zasluži, da bi bil v službi 
nje, katere največja odlika je v tem, da je vedno »dekla Gospodova«. 
Zanjo je dejal, da je »najkrajša pot do Boga«. Tesno je povezana z 
Bogom je milosti polna, dela to, kar hoče Bog in je »njegovo orod-
je«. Maksimilijan želi, da se vsi izročimo njej in postanemo orodje v 
njenih rokah pri evangelizaciji sveta.
 Spoštovani člani Vojske Brezmadežne, vabim vas, da se ob prazni-
ku Marijinega Vnebovzetja z vso predanostjo izročimo Mariji in z 
vso gorečnostjo nadaljujemo naše »delo« za Božje kraljestvo.

p. Milan Kos

Kdaj postaneš Mati vseh?

Mnogi ne poznajo niti tvojega imena, o Brezmadežna!
Drugi tičijo v močvirju nemoralnosti
in si ne upajo povzdigniti oči k tebi.
Spet drugi menijo, da te za dosego

svojih življenjskih ciljev ne potrebujejo.
Obstajajo celo taki, katerim satan,
ki te sam noče priznati za Kraljico
in je zato iz angela postal satan,

prepoveduje poklekniti pred teboj.
Mnogi te ljubijo, toda le malo je takih,

ki so pripravljeni za tvojo ljubezen
vse pretrpeti in sprejeti nase vsako delo,
vsako trpljenje, celo žrtvovati življenje.

Kdaj, o Gospodarica, boš zavladala v vseh srcih?
Kdaj te bodo vsi prebivalci zemlje

priznali za svojo Mater ter Očeta v nebesih 
za svojega Očeta in se bodo potem čutili

kot bratje med seboj?                                             
sv. Maksimilijan Kolbe



Mama mi je ob odhodu v vojsko 
med drugo svetovno vojno izročila 
svetinjico in naročila, naj jo imam 
vedno pri sebi, ker me bo Marija 
varovala. To je bil medaljonček, na 
katerem je bila na eni strani podo-
ba Marije in na drugi strani podoba 
dvanajstih zvezd, dveh src ter križa 
in črke M. Ko mi je v roke dala sve-
tinjico, sem si jo dobro ogledal. Na 
sredini je bila Marija Brezmadežna, 
okrog nje pa je napisana molitev: 
»O, Marija, brez madeža spočeta, 
prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.« 
Marija stoji na planetu Zemlja in ga 
brani pred hudičem, ki ga predsta-

vlja kača. Na drugi strani dvanajst zvezd predstavlja dvanajst aposto-
lov in s tem Cerkev, črka M, prepletena s križem, predstavlja poveza-
nost med Marijo in Jezusom, dve srci pa Marijino in Jezusovo srce, ki 
imata moč ljubezni, ki se popolnoma razda. Mama mi je zagotovila, 
da ima ta svetinjica moč, da dela čudeže. In res je imela. Obvarovala 
me je smrti med strašnimi grozotami vojne, ki sem jih doživljal kot 
vojak v Severni Afriki in Normandiji. Rešila mi je življenje in izprosi-
la milost, da sem postal duhovnik v minoritskem Redu.

pričevanje pokojnega p. Stanka Cvetka

Vabim vas, da v teh poletnih dneh radi poromate v kakšno 
Marijino romarsko svetišče in sebe, svoje domače in vse ljudi 

dobre volje po Brezmadežni izročite Jezusu!

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


