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Predgovor
»V vsakdanjih skrbeh, v bitki za vsakdanji kruh in ob pozornem spremljanju dogajanja po svetu
velikokrat z lahkoto pozabimo na najvažnejša dejstva in vprašanja, ki niso daleč od nas, niti niso
zunaj nas, ampak so v nas samih, v tebi in v meni. Za vse stvari, za vse nepotrebne in nekoristne
pogovore, za klepetanje in sprehajanje, za branje časopisov in ogled kino predstav, za vse to
najdemo čas in priložnost. Da pa bi malo razmišljali, kaj smo mi, k čemu smo poklicani, kaj bo z
nami, za to pa ne najdemo časa. Pa moramo storiti tudi to!«1
Tako je pred skoraj sto leti zapisal Božji služabnik škof Janez Frančišek Gnidovec. Vsi, ki živimo v
zakonskem stanu, vemo, da nikoli ni »pravega« časa za pogovor. Vedno se je treba zanj odločiti in
ga načrtovati. Ni enostavno, a vendar moramo storiti tudi to, kot pravi škof. Na koncu s
hvaležnostjo ugotavljamo, da je bilo vredno, ko smo se dotaknili bistvenih tem.
V pastoralnem letu 2019/20 bomo vstopili v »Marijino šolo«. Že v Stari zavezi beremo o njej, da
nam je dana v znamenje kot Devica, ki bo spočela sina Emanuela. Božjemu odposlancu je v veri
rekla »Zgodi se!« in spočela je Božjega Sina. Svoje notranje veselje je delila z Elizabeto. Zaupala je,
da bo Bog poskrbel, da bo tudi Jožef to razumel in sprejel. Kasneje jo vidimo, kako ob izgubi 12letnega Jezusa v templju spet premišljuje v srcu, kaj naj to pomeni. V Kani Galilejski opazi stisko
novoporočenega para in Jezus na njeno posredovanje naredi prvi čudež. Ko jo neka žena blagruje,
ker je mati takega sina, Jezus vsem pove, kaj pri Bogu šteje še več od tega. Pod križem nam jo izroči
kot našo Mater, da bi v trpljenju imeli nekoga, ki nas gleda kot otroke. Po Jezusovem vnebohodu je
apostole pripravljala, da so Svetega Duha prejeli še oni.
Zato se bomo od nje učili in se nanjo obračali v naših prošnjah in potrebah. Kadar smo v stiski,
»pribežimo pod njeno varstvo«, kot pravi starodavna molitev. Ona je naša priprošnjica pri Bogu in
najboljša bližnjica do Boga. Molitve k Njej nas vedno pripeljejo bliže k Bogu. Nikoli ne jemlje
pozornosti zase, ampak v vsem, kar dela in govori, kaže na Sina. Ona nas danes kot Mati še vedno
spremlja, kliče in uči, kako živeti.
Po njej so se zgledovali mnogi Slovenci in ona jih je vodila po poti do svetosti. Zato v priročniku
najdemo tudi zglede in duhovne misli iz življenja Antona Martina Slomška, Antona Vovka, Janeza F.
Gnidovca, Magdalene Gornik in Lojzeta Grozdeta. Oni so poleg Marije zdaj naši nebeški
priprošnjiki, h katerim se lahko obračamo v molitvi. Njihovim zgledom so dodane uslišane molitve
številnih zakoncev, ki so se v molitvi obrnili k Mariji Pomagaj na Brezjah. Tukaj ne gre za Brezje,
ampak za našo Mater Marijo, ki uslišuje povsod.
Namenoma je letos le devet katehez, da bi se junija na zaključnem srečanju vsi zakonci zbrali
skupaj pri Mariji Pomagaj na Brezjah, in sicer v soboto 13. junija 2020. Tam se ji bomo priporočili,
prisluhnili pa bomo tudi pričevanjem nekaterih zakoncev. Podrobnejše informacije bodo še
objavljene.
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Naj nam Marija izprosi pri Jezusu, da bodo naši zakoni prostor pristne medsebojne ljubezni in
znamenje Božjega delovanja v svetu, ki ga zelo potrebuje.
Luka Mavrič, tajnik Urada za družino pri Ljubljanski nadškofiji

1. Izprosi si znamenje od Gospoda! (Iz 7,10-14)
GOSPOD je še govoril Aházu in rekel: »Izprosi si znamenje od GOSPODA, svojega Boga, v globini
podzemlja ali v višavi zgoraj!« Aház pa je rekel: »Ne bom prosil ne preizkušal GOSPODA.« Nato je
rekel Izaija: »Poslušajte vendar, Davidova hiša: vam je premalo, da utrujate ljudi, ko utrujate še
mojega Boga? Zato vam bo Gospod sam dal znamenje: Glej, mladenka bo spočela in rodila sina in
mu dala ime Emanuel.
Bog je spodbujal kralja Ahaza, naj si izprosi znamenje, da se bo v težki situaciji prav odločil.
Pripravljen mu je bil dati znamenje, a kralj ni hotel prositi zanj. Kljub temu se je Bog sam odločil, da
bo dal znamenje, najsi ga sprejmejo ali ne. Znamenje bo v tem, da bo devica spočela in rodila
Emanuela, kar pomeni »Bog z nami«.
Kakor takrat, tudi danes Bog še vedno želi, da ga prosimo za znamenja. Še vedno je isti Emanuel, ki
hoče bivati z nami in med nami. On dejansko je vedno z nami. Vprašanje je le, koliko smo mi z Njim. V
naših dvomih, vprašanjih in težavah nam hoče dati znamenja, da se bomo prav odločali in z Njim. Še
vedno nam jih pošilja po Devici, ki je Jezusova in naša Mati. Ona nam kaže pot, po kateri naj hodimo,
da pridemo do Njega. Prehodila jo je pred nami, tudi za vse nas. Vabi nas, naj pogumno stopamo na
to pot vere tudi mi. Preko Fatime, Lurda in Medžugorja nas neposredno kliče in nam daje konkretna
sporočila, ki jih Bog potrjuje z znamenji, čudeži, ozdravljenji in mnogimi uslišanji.

Pričevanje: Še bolj bom veroval, da Marija pomaga!2
Ne spominjam se, koliko sem bil star, ko smo z mamo in atom prišli na Brezje. S konjem smo se
pripeljali do železniške postaje na Vrhniki, potem smo presedli na vlak za Otoče, nato pa odšli kot
pravi romarji peš do Brezij. Noč smo prebili v cerkvi in ostali še naslednji dan. Kasneje se nas je nekaj
zbralo in smo odšli na Brezje s kolesi. Leta 1959 pa sem kupil moped in od takrat pogosteje obiskoval
Brezje. V Marijo sem zaupal, Brezje me je vedno znova privlačilo.
Ivanko sem spoznal pozno, čeprav je iz iste vasi in je prihajala pomagat na našo kmetijo. Mati je
nekoč rekla: »Ta pa ne bo nobene dobil!« Nekoč pa smo spravljali stelo in Ivanka je pomagala pri nas.
Opazil sem s kakšno slabo koso je delala in pomislil sem, kako le zmore. Premišljeval sem, kako bi
prišel k njim in jo obiskal v skromni bajtarski hiši. Odvil sem ventilček na kolesu in potrkal s prošnjo,
če mi posodijo »pumpo« …
Ker je bila dobra, delavna in lepe postave, je imela tudi več snubcev. Ko sem se nekoč ustavil pri njih,
je bil na obisku nek fant. Kaj čem? Premleval sem ves teden. Odločil sem se, da grem na Brezje, naj mi
Marija Pomagaj da znak, da smem še priti k Ivanki na njihov dom. V tistem trenutku sem šel v Žiri
kovat konje. Ko sem se vračal proti domu, sem jo zagledal v ovinku, bila je s kolesom. Ustavil sem
konje in jo pozdravil, pa mi je rekla: »Zakaj nič ne prideš? Pridi!« To srečanje sem imel za znak od
Marije, da lahko pridem k njim! Toda moja mati je bila takoj proti tej zvezi, ker je bila Ivanka iz revne
hiše. Pa so se oglašala še druga dekleta, doma in pri vojakih. Slišal sem, da mi lahko škodujejo, če bi
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jih grobo zavrnil. Iskal sem prilike, da bi jim lahko vljudno povedal in jih prosil, naj nič več ne hodijo za
menoj. Nobenega problema! Marija mi je pomagala!
1963 sem se vrnil iz vojske. Videl sem, da doma ne marajo Ivanke. Če bi odšel v službo, bi se lahko
odselil. V nedeljo pri maši mi je vodja Elektra zagotovil, da me takoj vzamejo, ker imam znanje in
izkušnje z vojske, v enem tednu naj se odločim. Takrat pa smo začeli doma obnavljati kuhinjo in
zmanjkalo je cementa. Z motorjem sem se odpeljal v Lučine. Nič nisem šel rad … V nekem ovinku sem
prišel na pesek, z motorjem me je odneslo v globoko grapo. Prižgan motor je padel name. Ko sem
prišel k zavesti, sem ugasnil motor in ga postavil. Pa sem se zopet izgubil. Zavest se je vrnila in počasi
mi je uspelo priti do ceste! Pa pride po hribu ženica in mi reče: »Ali ste živ?! S pobočja sem vas videla,
kako ste z motorjem leteli v globel, pa sem mislila, da ste gotovo mrtev.« Nek fant me je odpeljal v
zdravstveni dom in še domov. Poslan sem bil v Ljubljano na slikanje, kjer so ugotovili, da imam
zlomljeno ključnico. Torej s službo ne bo nič. Božja volja je, da ostanem na kmetiji in jo ohranim.
Prosil sem Ivanko, če bi se hotela poročiti! Končno je pristala! Spet je Marija posredovala.
Teden dni pred poroko sva sama poromala k Mariji Pomagaj na Brezje, kjer sva ji izročila vso najino
pot skozi življenje. Mati pa je hotela poroko preprečiti. Že drugi dan po poroki je bil halo, iz Ivankine
bale je nekaj vzela in dala svoji hčeri. Nenehno trpinčenje in očitki so se nadaljevali, vse kar je Ivanka
naredila, je bilo narobe. Ves čas so bile težave – ostajalo pa je zaupanje, da se bo stanje rešilo. Rodili
so se otroci, imela sva štiri fante, en od njih je duhovnik.
Nad Ivanko je prihajalo še hujše trpljenje. Bal sem se, da bom ženo izgubil, da bo prej umrla kot mati.
Marija je spet posredovala … Takrat je prišel sin, p. Milan iz Rima. Želel sem, da bi šli na Brezje in bi
on daroval mašo, sin pa je želel, da gremo v Tamar in smo tam pri maši. Takrat sem rekel: »Marija,
posreduj, če ne bom ob ženo!«
Naslednjega dne mati ni mogla vstati. Že navsezgodaj je klicala: »Jože, kje si? Pridi!« Hitel sem po
zdravnika. Ni vedel, kaj bi bilo, potrdil pa je, da ni kap. Ko jo je rešilec pripeljal nazaj, smo v izvidih
prebrali, da je »starostna ohromelost«. Naročil sem Ivanki: »Nič več v njeno sobo! Ti boš kuhala,
midva z bratovo ženo pa ji bova pomagala pri negi.« Skrbelo me je, ali bo prosila za odpuščanje … Po
štirih mesecih je naročila: »Pridita z Ivanko sem!« in se je opravičila. Začela je slabeti. Župnik ji je
podelil vse zakramente, nato pa je umrla.
Ivanka je bila na koncu z živci, ni mogla ne govoriti ne se nasmejati, tudi spanec je odšel. Razlil se ji je
tudi slepič. P. Mežan ji je podelil sv. maziljenje. Iz bolnišnice so sporočili: »Čim prej pridite, ne bo
dolgo živela!« Pa vendar živi! Marija je posredovala!
Nekega dne smo z gospodom Jožetom Stržajem odšli na obisk k sinu Milanu v Innsbruck. Ko smo se
vračali, mi je gospod župnik rekel: »Sin naj gre čim prej od tam, če ne, ne bo več duhovnik!« Tudi sam
sem opazil, da nekaj ni v redu. Vse trpljenje sem posvetil za p. Milana.
Dva dni kasneje sem padel na tračno žago. Rana je bila dolga 42 cm. Žile za ledvico se je rana le rahlo
dotaknila. Bližala se je klinična smrt. Stopal sem v tunel in videl tisto nepopisno svetlobo, o kateri sem
bral v knjigi: Življenje po življenju. Večkrat bi moral biti že mrtev, pa sem bil vrnjen nazaj. Tokrat pa se
je rana še zastrupila. Župnik v Sori me je prišel obiskat. Prebledel je, ko me je zagledal, tako sem se
mu smilil. V sveto olje me je dal p. Markelj. Naredil sem obljubo, da bom poromal v Lurd, če
ozdravim, čeprav je zame Lurd na Brezjah. Ker je bilo vse zastrupljeno, sem živel med življenjem in

smrtjo. Dva dni in pol so iskali pravi antibiotik. Mislili so, da bom umrl. Neizmerno sem trpel,
prikazovale so se mi strašne spake, sunkovito me je premetavalo. Končno so dobili antibiotik. Čez dva
dni sem bil že v sobi Kliničnega centra. Medicinska sestra je potrdila: »Že 35 let delam z bolniki pa še
nisem doživela, da bi kdo, ki bi moral umreti, bil po dveh dneh v samostojni sobi, po 15. dneh pa že
doma.« Bil sem fenomen v bolnišnici, po 20 zdravnikov me je prišlo pogledat. Marija me je rešila. Ko
smo bili starši jezuitov zbrani v Dravljah, me je prišla pogledati medicinska sestra, sošolka p. Milana iz
gimnazije. Ponavljala je: »To je čudež, čudež.« Jaz pa živim, da lahko verujem in pričujem: »Marija me
je rešila, posredovala je pred Bogom!«
Kako težki so spomini, ko so nam vse pobrali, kar so lahko dosegli, z macolo pobijali prašiče, po vojni
pa nam vzeli 45 hektarov zemlje. Ko sem bil predsednik krajevne skupnosti, sem nekaterim od teh še
govoril v slovo ob grobu.
Nekega večera, ko sem obiskal sina, sem ta doživetja pripovedoval v Rimu in p. Marko Rupnik je
rekel: »Bil je najbolj čudoviti večer!« Jaz pa pravim: »Sem veroval in še bolj bom veroval, da Marija
pomaga!«
Odločila sva se, da prideva z ženo vsake tri mesece popoldne k Mariji Pomagaj na Brezje!
Jože in Ivanka
Vprašanja:
-

Kakšno znamenje za svoje življenje vidim v Mariji? Kam me Marija usmerja? K čemu me kliče?
Jože je v svojem življenju redno prosil za znamenja in jih dobil. Lahko podeliva kakšno
zgodbo, ko sva prejela konkretno znamenje od Boga?
Morda v življenju ne vidim nobenih znamenj. Sem prosil Marijo, da mi odpre oči za znamenja,
ki mi jih Bog pošilja? Ali kdaj kot zakonca skupaj prosiva za znamenje v skupnih odločitvah?
Ali sem spoznal in tudi izpolnil, kar mi je Bog pokazal? Mi je bilo že kdaj žal, ker sem Boga
ubogal …?
Tudi midva kot zakonca sva lahko Božje znamenje za druge. Ali sva se že kdaj vprašala, katero
sporočilo želi Bog preko naju podariti svetu? Kaj lepega mu želi povedati?

