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Marija je samo ena, čeprav v različnih podobah

Pisec letošnjih šmarničnih premišljevanj za odrasle nam 
približa vzklike, s katerimi pozdravljamo in častimo Marijo. 
Nekateri vzkliki so iz lavretanskih litanij, drugi pa so povezani 
z marijanskimi svetišči. Premišljevanja se končajo s povabilom 
»romarju«, naj zaupa v Marijino pomoč in varstvo.

Šmarnice za odrasle nas vabijo na romanje v različna romar-
ska svetišča, kjer se srečujemo z raznolikimi upodobitvami 
Božje Matere. Nekatere so povezane s posebnimi dogodki 
ali zgodovino kraja, druge z ljubeznijo in hvaležnostjo 
molivcev, ki so z ustvarjanjem čudovitih Marijinih podob 
in pesmi izrazili svojo vdanost nebeški Kraljici. Naj bodo 
tudi za sodobnega človeka spodbuda, da bi z večjo vero 
pristopal k njej in ji odprl vrata srca, da bo Jezus lahko v 
njem delal čudeže. 

O avtorju

P. Branko Petauer OCist se je rodil 15. novembra 1961 v Dolu 
pri Šmarju. Po končani osnovni šoli je nadaljeval šolanje na 
Gimnaziji Poljane v Ljubljani, študij pa 
na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer je 
vstopil tudi v bogoslovje. Pot ga je vodila 
v cistercijansko opatijo Stična, kjer je 
10. decembra 1989 izrekel večne zaobljube. 
V duhovnika je bil posvečen 29. junija 
1990. Po posvečenju je opravljal različna 
dela in službe v samostanu, od leta 2019 
je župnik župnije Stična. Poleg dušno-
pastirskih in samostanskih dejavnosti 
se ukvarja s fotografijo. Sodeloval je na 
mnogih mednarodnih razstavah in za svoje fotografije prejel 
več kot 250 nagrad. Posveča se tudi literarnemu ustvarjanju; 
je avtor enajstih knjig. Letos se drugič predstavlja kot pisec 
šmarničnega branja. 
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Iz knjige

Zdravje bolnikov
Neka premožna gospa z imenom Settima de Nobili je prebivala v ugledni rimski četrti, v bližini cerkve svete 
Marije Magdalene. V lasti je imela lepo Marijino sliko z Detetom Jezusom v naročju. To župnijo so imeli 
v oskrbi bolniški strežniki, bratje kamilijanci. Omenjena gospa je resno obolela in bratje kamilijanci so ji 
stregli v njeni bolezni.
Ko se je neke noči leta 1586 gospa Settima zelo slabo počutila, je poklicala patra Cesara Simonija, naj moli 
z njo. Pater je prišel in z gospo molil pred Marijino podobo. V molitvi je k Mariji klical z besedami: Marija, 
zdravje bolnikov! Gospa je ozdravela. Z veliko hvaležnostjo za ozdravitev je sliko s posebno pogodbo poda-
rila kamilijancem, da so jo namestili v cerkev svete Marije Magdalene. Vest, kako je gospa ozdravela, ko je 
pater klical Marijo kot zdravje bolnikov, se je hitro razširila. Ljudje so začeli množično romati v cerkev in 
Marijo prositi za zdravje. V poznejši zgodovini kamilijanskega reda je zapisano, da so k Marijini podobi 
hodili molit papeži, kardinali in mnogi duhovniki.
Koliko ljudi v Marijinih svetiščih prosi za telesno in duhovno zdravje! Marija sliši molitev trpečih in usliši 
njihove prošnje. To nam razodevajo mnoge zahvalne podobe, ki visijo v romarskih svetiščih. Prosilci so bili 
uslišani in na Marijino priprošnjo so ponovno dobili zdravje. Marija čuti s trpečimi in jim pomaga. Njeno 
materinsko srce ne more ostati zaprto ob klicih ubogih, ki zaupajo, da prav ona lahko pomaga.
Človek ni v bolezni in trpljenju nikoli sam. Ob njem je Mati Božja, ki trpečemu daje pogum in ga vodi, da 
bi se tudi v trpljenju ves izročil Jezusu. Ker je bila sama preizkušena s trpljenjem, lahko razume tiste, ki 
jih teži križ trpljenja. Kot mati čuti z otroki, ki jih tare bolečina. Katera mati more ostati brezbrižna ob 
trpljenju svojega otroka? Tako tudi Marija stori vse, da bi pomagala trpečim, ki jo kličejo na pomoč.
O romar, tudi ti kliči k Mariji v svoji bolezni in bolečini. Pomagala ti bo, saj želi, da bi ti bilo lepo. Izroči 
in izpovej ji svojo bolečino. Poslušala bo tvoje ihtenje in zate prosila Jezusa. Če ti ne bo izprosila telesnega 
zdravja, ti bo izprosila dušno zdravje in te privedla v Jezusovo bližino. Tam boš začutil, da v trpljenju nisi 
sam. Spoznal boš, da ti Jezus že od vsega začetka pomaga nositi križ bolezni. Marija ti bo razodela, da te 
trpljenje ne bo zmagalo, saj imaš tako močne pomočnike.
Ko boš Materi izročil vso svojo bolečino, ti bo pomagala razumeti, da lahko tudi v bolezni obogatiš, saj te 
bo Jezusova bližina spremenila. Razumel boš, da lahko tudi v bolezni narediš veliko, če trpiš z Jezusom 
in mu daruješ svoje trpljenje za odrešenje ubogih duš. Čeprav se zdi, da bolezen in trpljenje ugonabljata 
človeka, boš ob Mariji dojel, da sta lahko za kristjana tudi trpljenje in bolezen pravi blagoslov. Vzameta ti 
vse, kar si mislil, da je veliko in močno. Podarita pa ti spoznanje, da si največji prav takrat, ko si majhen 
in nemočen v sebi, močan pa z Bogom.
(Str. 36–37)


