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Marija pa je rekla:  
»Moja duša  

poveličuje Gospoda in  
moj duh se raduje v Bogu, 

 mojem Zveličarju.  
Kajti ozrl se je  

na nizkost svoje dekle.  
Glej, blagrovali me bodo  

odslej vsi rodovi.  
Kajti velike reči mi je storil On, 

ki je mogočen in  
je njegovo ime sveto.  

Od roda do roda  
traja njegovo usmiljenje tistim,  

ki mu v strahu služijo.  
Moč je pokazal s svojo roko, 

razkropil je tiste,  
ki so napuhnjenih misli. 

 

(Lk 1,46–51) 

Lk 1,39–56 

ZGODI SE 

 

Srečanje Marije in Elizabete je polno veselja. Zakaj? Ker vsaka ceni drugo, 
jo spoštuje in vzame čisto zares. Druga drugi želita postreči. Več kot očitno 
je, da to spoštovanje drugega in veselje nad bližnjim izvira iz globoke 
ponižnosti v odnosu do Boga.  
Že samo srečanje teh dveh žena nam govori tudi o kreposti, brez katere ni 
poti v nebesa: ponižnost. Pot v nebo je pot ponižnih. Samo ponižni jo 
zmorejo prehoditi, ti pa vedo, da tudi ta krepost ni njihova zasluga, ampak 
Božji dar.  
Marija Elizabete ni obiskala po naključju. Gotovo je k njej prihajala pogosto. 
Odnosa, ki ga odraža njuno srečanje, nista mogli splesti čez noč. To je 
odnos dveh, ki delita svoje življenje in čustvovanje, svoje strahove in 
hrepenenja. Pri tem pa kot pravi vernici ne moreta v nobeni misli mimo 
Boga. On je njuno vse, on ju vodi. 
Angelovo oznanjenje Marijo preseneti. Ni pričakovala, da bo Bog tako 
močno spremenil njene načrte. Postala bo Božja mati, sprejeti pa mora težo 
tveganja, da bo spočela, še preden je poročena. Bolečino, da bo marsikoga 
razočarala, čeprav zaradi zvestobe Bogu. Prizadela bo Jožefa, prizadela 
svojo družino. Biti kriv brez krivde je ponižanje, ki je eden temeljnih kamnov 
ponižnosti. A le v pripravljenosti na sramoto in križ zaradi zaupanja v Božjo 
ljubezen je mogoče sprejeti Božjo voljo. Marija v vsej ponižnosti izreče svoj 
Zgodi se, ki postane njeno vodilo. 
Njen odnos z Bogom se tako začenja s ponižnostjo in izredno hvaležnostjo. 
Zaveda se svoje majhnosti in nemoči. Hvaležna je, da jo Bog opazi in jo 
hoče imeti za služabnico, za sodelavko. 
Kot nekoč Marija tudi mi danes še kako potrebujemo ponižnost, hvaležnost, 
veselje in Božjo pomoč. Naj nas spremlja in vzpodbuja Marijin zgled ter 
njena priprošnja.  Po: E. Mozetič 
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Poimenovanje in pomen praznika 
 

Pri Slovencih je praznik Marijinega 

vnebovzetja izredno priljubljen in ima 

različna imena. Največkrat mu pravimo 

veliki šmaren, pogosto velika maša, 

nekoliko redkeje velika gospojnica. Vsa ta 

in še druga imena hočejo poudariti, da je to 

eden največjih Marijinih praznikov. Zelo 

pomenljivo je, da so bile najstarejše cerkve 

v tistih krajih, kjer se je krščanstvo med 

Slovence širilo iz Ogleja, vse posvečene 

Mariji vnebovzeti. 

Bogoslužna imena za ta praznik so bila zelo 

različna. 'Vnebovzetje' je bilo sprva zelo 

redko, kajti kristjani na Vzhodu, kjer se je 

praznik najprej uveljavil, raje govorijo o 

Marijinem 'zaspanju', 'preselitvi' ali 

'odhodu' Jezusove matere. Vsebina 

praznovanja pa je od vsega začetka Marijin 

'odhod' s tega sveta. Misel na smrt je bila 

pri praznovanju temeljna, vendar pa se ne 

ustavi pri smrti sami, temveč gre k 

poveličanju – k zmagoslavnemu 

Marijinemu vstopu v nebesa in k sredniški 

vlogi, ki jo Marija poslej izvršuje v nebesih. 

 

»Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Zveličarju. 

Kajti ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi.  

Velike reči mi je storil On, ki je mogočen in je njegovo ime sveto.  

Od roda do roda traja njegovo usmiljenje tistim, ki mu v strahu služijo.  

Moč je pokazal s svojo roko, razkropil je tiste, 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 svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja –  

kakor je govoril našim očetom –  

do Abrahama in njegovega roda na veke.«  
(prim. Lk 1,46–55) 

 

Magnificat, ki ga je zapela Marija pri Elizabeti, je 

lahko tudi nam v pomoč, da najdemo pravilne besede 

pred Bogom. Ne potlači ničesar, kar smo hudega 

doživeli. Zato je primerna predvsem v situacijah, 

kadar nam ne gre zelo dobro. V takšnih situacijah 

zahvala že prehiteva rešitev. Sredi stiske že zaupamo, 

da nam bo Bog stal ob strani.  

To molitev lahko molimo tudi takrat, kadar smo pobegnili pred nevarnostjo ali pa 

smo bili rešeni iz neke nesreče ali bolezni. Takrat lahko postane zahvalna pesem, ki 

nas napolni z veseljem in radostjo.  

V tej zahvalni pesmi nam Bog sam ponuja čudovite podobe. To so podobe, v katerih 

lahko izrazimo tudi svoja lastna spoznanja, v katerih lahko izrazimo svoje občutke, 

ki so pogosto prisotni na zelo zmeden način, in tako omogočimo, da se lahko 

spremenijo.  Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti 

 


