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Zgodovinski oris
Johann Melchior Schmidtner je leta 1700 v Nemčiji naslikal 
podobo, na kateri Marija razvezuje vozle traku, verjetno 
»poročnega traku« para, ki se mu je uspelo izogniti ločitvi. V 
spodnjem delu podobe nadangel Rafael vodi Tobija k njego-
vi prihodnji ženi Sari.
Podoba je v cerkvi Sankt Peter am Perlach v Augsburgu 
blizu Münchna in jo še danes lahko vidimo. Pomen podobe, 
povezan z zakonom,  se je v nizu stoletij izgubil, pač pa se je 
v zelo živi krajevni ljudski pobožnosti ohranilo  glavno spo-
ročilo simbola. Poimenovali so jo »Maria Knottenlöserin«, 
kar dobesedno pomeni »Marija, ki razvezuje vozle«.

Izredno širjenje novega vzklika 
Kardinal Jorge Bergoglio, nadškof v Buenos Airesu, je leta 
1980 nekaj izvodov te podobe prinesel v Argentino. Eno je 
namestil na univerzi El Salvador. Začelo se je novo širjenje 
pobožnosti in najprej doseglo župnijo San José del Talar, 
nato še župnijo San Juan Bautista, kjer je župnik za svoje 
župljane, leta 1998 pa za širšo javnost, napisal devetdnev-
nico, s katero se začenja prenova pobožnosti k »Mariji, ki 
razvezuje vozle«. 
Pobožnost se je v nekaj letih razširila po vsej Ameriki, potem 
pa še drugod po svetu. Življenjski vozel je simbol, ki ima za 
vsakogar, ne glede na starost, raso ali socialni položaj, jasen 
pomen: le koga ne zadeva? 
Odtlej se na Marijo obračajo z novim vzklikom: Marija, ki 
razvezuje vozle. Njen praznik obhajamo 8. decembra.
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1 – Življenjska področja, na katera se nanaša glavnina pričevanj: • družina: 
nerazumevanje, medgeneracijski spor, ločitev, splav, neprostovoljna samskost, 
neodpuščanje • zdravje: bolezni, telesna ali duševna prizadetost, depresi-
ja, napačni občutek krivde • delo: poklicne napetosti, stres, brezposelnost 
• stanovanjsko vprašanje, denar: neodplačljivi dolgovi, socialna izključenost 
• odvisnosti: mamila, alkohol, horoskopi, vraževerje, igre, pornografija, sata-
nistične prakse • študij • povrnitev zaupanja v Boga.



Pogosto se šele sredi preizkušenj zavemo 
svoje šibkosti, in takrat se v nas prebudi 
potreba po molitvi. 
Ko se zapletemo v človeško gledano nerešljive 
položaje in smo ujeti v vozle, ki nas dušijo, se 
zatečemo k Mariji, najodličnejši materinski 
ljubezni. Ljubečo in mogočno srednico pri 
Božjem srcu ponižno prosimo za njene otroke. 
Izgubljeni na poti življenja tako odkrivamo 
sadove takšne predanosti. Ko se držimo 
Marijine roke, se v nas znova prebudi zau-
panje, ker nismo več sami: Marija stopa ob 
naši strani. 

Marija vedno odgovori na naše molitve
»Prej bomo videli, kako se podirata nebo in 
zemlja, preden bo Marija pustila brez pomo-
či tistega, ki jo prosi z iskreno in zaupno 
molitvijo« (Louis de Blois).

Marija je krasna in mogočna
»Marija je neizmerno krasna v moči in v 
usmiljenju in kakor je njena ljubezen vse-
mogočna, enako velja za njeno sočutnost; 
ljubezen, ki jo neprestano deli in izkazuje« 
(sv. Bernard iz Clairvauxa).

Marija je naša dobrohotna 
in vneta srednica
»O neizmerna in čudovita dobrota našega 
Boga!« Marija, ti si njegova Mati in nebeška 
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Zakaj molimo k Devici Mariji?



Kraljica. Zato si podarjena za zagovornico, 
da bi nam po svoji mogočni priprošnji izpro-
sila vse milosti, ki ti bodo ugajale. 
Velik in neprimerljiv privilegij je, da Marija 
po svojih prošnjah pri Sinu doseže, kar hoče. 
Če je pri Bogu mogočnejša priprošnjica 
kot vsi svetniki, je tudi najbolj dobrohotna 
in vneta srednica v naših potrebah (sv. 
Bonaventura).

Kristus ji je obljubil uslišanje
»Nobena prošnja ne bo prišla od tebe, ki je 
ne bi hotel uslišati. Vedi, je dodal Kristus, 
da se bom zavzel za tiste, ki me bodo kaj 
prosili iz ljubezni do tebe, četudi so grešniki; 
da se le hočejo poboljšati« (Razodetje Device 
Marije sv. Brigiti Švedski).

Nič ji ne bo odklonjeno
»Marija se je v Kani popolnoma zavedala 
svoje prednosti, zato se ni vznemirila ob 
navidezni zavrnitvi svojega Sina ter je ravna-
la, kakor bi že bila uslišana.« 
Sv. Janez Zlatousti je besede: »Kaj imam 
s teboj, žena?« razumel in razložil takole: 
»Jezus Kristus v pokorščini izpolni Marijino 
prošnjo in s tem počasti svojo Mater« (sv. 
Alfonz Ligvorij). 
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Dnevna premišljevanja

PRVI DAN:  Marija, nova Eva
Sveta Marija, podari mi moč, da ostanem stanovi-
ten v ljubezni do Boga. Daj, da se k njemu ne bom 
zatekal le v težkih trenutkih, ampak da se naučim 

izkazovati mu hvaležnost za vse darove: vidne in neznane. 
Marija, Prečista Devica, razveži vozel, ki ti ga izro-
čam: ................................

Glejmo Marijo, ki s svojim Sinom edina lahko razveže 
vozle zla, saj je žena, ki je rodila tistega, ki pod svojimi 
nogami stre kači glavo (1 Mz 3,15); edina, ki prenavlja pot 
med človeškim in Božjim, saj je Devica, ki je svetu rodila 
Emanuela, »Boga z nami« (Iz 7,14). 
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Kako molimo devetdnevnico? 

1. Naredi znamenje križa.
2.  Zmoli kesanje. Prosi odpuščanje za svoje grehe in obudi 

trdno voljo, da se spoveš velikih grehov. 
3. Navedi prošnjo. 
4. Zmoli prve tri desetke rožnega venca. 
5. Zmoli premišljevanja za vsak dan devetdnevnice posebej. 
6. Zmoli zadnji dve desetki rožnega venca.
7. Končaj z molitvijo k »Mariji, ki razvezuje vozle«. (str. 7)
8. Naredi znamenje križa.

Devetdnevnico opravi za vsak vozel, ki ga izročiš Mariji. 



DRUGI DAN:  Marija, milosti polna
O, Mati moja, pomagaj mi ohraniti čisto srce v 
ljubezni do Boga in do bližnjega. Daj, da izženem 
iz srca vsako sled samoljubja in napuha. 

Marija, Gospa lepe ljubezni, razveži vozel, ki ti ga 
izročam: ................................

Premišljujmo, kako Marija razvezuje vozle vseh naših 
sužnosti, in oznanja, da je »Gospodova dekla« (Lk 1,38). 
Marija razvezuje vozle sovraštva, saj je bila vedno brez-
madežna prijateljica Boga, obdarjena z milostjo že od 
spočetja (Lk 1,28). 

TRETJI DAN:  Marija, dekla Gospodova
Sveta Marija, Srednica in Mati, nauči me ceniti 
zemeljske dobrine zaradi nebeških. Daj, da mi 
uspe stopiti na pot tvojega Sina in da tako dose-

žem nebeško kraljestvo. 
Marija, Gospa svetega upanja, razveži vozel, ki ti ga 
izročam: ................................

Poglejmo, kako Marija razveže vozle premajhnega zaupa-
nja, saj je verovala, »da se bo izpolnilo, kar ji je povedal 
Gospod« (Lk 1,45), in vozle smrti, saj je po delovanju 
Svetega Duha spočela Božjega Sina, začetnika življenja 
(Lk 1,35). 
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Podoba Marije, ki razvezuje vozle, je na potovanju po 
Nemčiji leta 1984 prevzela Jorgeja Mario Bergoglia, 
takratnega nadškofa Buenos Airesa, današnjega 
papeža Frančiška. Več kopij slike je odnesel s seboj 
v Argentino, kjer je podoba Matere, ki nam pomaga 
pri reševanju vsakdanjih težav, prebudila močno 
ljudsko češčenje. »Mariji prinašamo vse svoje težave, 
svoje ‘vozle’, zlasti tiste, ki prizadenejo naše družinsko 
življenje. Vemo, da bodo njene ljubeče roke, polne 
materinske nežnosti, poskrbele za nas,« je dejal kar-
dinal Bergoglio.

Marija, ki razvezuje vozle 
Knjižica Marija, ki razvezuje vozle je povabilo k molitvi 

devetdnevnice, ki naj spremlja naše prošnje k Mariji, da bi razvezala 
tudi naše težave, »vozle«. Pobožnost devetdnevnice spremljajo 

dnevna premišljevanja, navodila za molitev in zahvala 
Bogu za prejete milosti po Mariji. 




