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Čim bolj se zares podarimo Mariji, 
tem popolneje se darujemo Kristusu. 

Približati se Mariji pomeni približati se Kristusu.

Verni slovenski narod se že od nekdaj s posebnim 
zaupanjem obrača na Marijo in po njej in skupaj z njo 
na njenega sina in našega Odrešenika Jezusa Kristusa. 

Montfortovi spisi so v preteklosti veliko prispevali 
k poživitvi ljubezni do Marije med Slovenci. 

Knjižica s pobožnostjo posvetitve Jezusu po Mariji 
je bila pri nas prvič izdana leta 1912 in od takrat 

dalje večkrat ponatisnjena in razprodana.

Knjiga vsebuje 33-dnevno pripravo 
pred posvetitvijo, besedilo posvetitve samega sebe 

Jezusu Kristusu po Marijinih rokah in molitve.

S spremno besedo Marjana Turnška
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SPREMNA BESEDA
V rokah držite novo izdajo knjige, ki v tristo 

letih ni zastarala, je niso odstranili s knjižnih 
polic in ni izginila iz zavesti Cerkve. Zakaj ne? 
Ker bi prej moral izginiti iz zavesti vernih ka-
toličanov lik Marije, Gospodove in naše nebe-
ške Matere. To pa, hvala Bogu, ni mogoče!

Ponatis prevoda prihaja med slovensko 
govoreče vernike simbolno v letu tristoletnice 
smrti sv. Ludvika M. Grigniona Montfortske-
ga. Ta svetnik je živel v času, danes bi rekli, 
nove evangelizacije, saj so različni vplivi 
zunaj (katari, valdežani) in znotraj (janzeni-
zem) Cerkve  močno poplitvili osebni odnos 
vernikov do Boga in tudi do Marije. To je 
moral doživljati podobno kot mi danes, ko že 
kar nekaj časa iščemo in poskušamo hoditi po 
poti izhoda iz močno razkristjanjenega nači-
na vsakdanjega življenja in okolja (Slovenski 
pastoralni načrt »Pridite in poglejte«).
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Sv. Ludvik je po svoji globoki marijansko 
obarvani duhovni izkušnji in življenju pri-
pravil pravzaprav ne knjigo, ampak duhovni 
priročnik, duhovni vodnik po Marijini du-
hovni poti, ki najbolj varno in gotovo pripelje 
do Jezusa, odrešenika vsega človeštva. Nava-
jeni smo reči, da pridemo po Mariji k Jezusu. 
Ta rek gotovo drži. A ga lahko dopolnimo z 
mislijo, da je pravzaprav Marija pot, po ka-
teri ne pridemo k Jezusu mi, ampak pot, po 
kateri On pride k nam. Kajti dobesedno si je 
Bog izbral Marijo za svojo človeško pot, da je 
zaživel med nami kot človek in tako omogo-
čil, da se vsak, kdor želi, lahko z Njim sreča 
na povsem človeški način, a vseeno pride v re-
sničen stik z živim Bogom, saj se je učlovečila 
druga Božja oseba.

Iz svetopisemskega razodetja in tradicije 
Cerkve o Marijinem življenju z Jezusom lahko 
razberemo, da se Marija dejansko ni ločila od 
Jezusa. »Dete in njegova mati« sta praktično 
ostala povezana vse zemeljsko živ ljenje in zato 
je naravno, da ostaja tako tudi v nebeškem. To 
pa nam zagotavlja, da smo najbolj zagotovo 
pri Jezusu, če smo z Marijo. In da z njeno po-
močjo najvarneje zaživimo vdan in odprt, a 
resničen odnos z Jezusom Kristusom. In prav 
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Priprava 
na posvetitev Mariji

po napotkih 
sv. Ludvika Montfortskega

POSVETITEV MARIJI
kot sredstvo za popolno predanost 

JEZUSU KRISTUSU

Sv. Ludvik Marija Montfortski nujno sve-
tuje, naj pred posvetitvijo Mariji opravimo 
triintridesetdnevno pripravo. Ta priprava pa 
je povsem združljiva z izpolnjevanjem vsak-
danjih dolžnosti. Svetnik piše:

»Tisti, ki se hočejo okleniti te posebne 
vrste Marijinega češčenja ..., naj uporabi-
jo najprej dvanajst dni za to, da se znebijo 
duha tega sveta, ki je nasproten duhu Jezusa 
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Kristusa. Nato naj uporabijo še tri tedne, da 
se po posredovanju Božje Matere napolnijo 
z Jezusom Kristusom. Prvi teden naj molijo 
za spoznanje samega sebe ... drugi teden naj 
se trudijo za spoznanje presvete Device ... tre-
tji teden pa za spoznanje Jezusa Kristusa« (št. 
227–230).

(228) Prvi teden naj darujejo vse svoje 
molitve in nabožne vaje za to, da si izpro-
sijo spoznanje samega sebe in kesanje nad 
svojimi grehi. Zato naj vse opravljajo v duhu 
ponižnosti. V ta namen morejo premišljeva-
ti, kar sem povedal o našem globokem na-
gnjenju k zlu. Molijo naj k Odrešeniku in k 
njegovemu Svetemu Duhu za razsvetljenje 
z besedami: Gospod, daj da spregledam! ali: 
Pridi, Sveti Duh! Dalje naj vsak dan molijo 
litanije k Svetemu Duhu s sklepno prošnjo. 
Zatekajo naj se k sveti Devici in jo prosijo za 
to veliko milost, ki je pogoj za vse druge mi-
losti. V ta namen naj molijo vsak dan Zdra-
va, Morska zvezda in lavretanske litanije.

(229) Drugi teden naj se pri vseh svojih 
molitvah in vsakdanjih opravilih trudijo za 
spoznanje Device Marije. Za to spoznanje 
naj prosijo Svetega Duha. Brati in premi-
šljevati morejo pričujoči spis. Kot prvi teden 
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naj molijo litanije k Svetemu Duhu, Zdrava, 
Morska zvezda in vsak dan še tri rožne vence 
ali pa vsaj enega.

(230) Tretji teden naj uporabijo za to, da 
spoznajo Jezusa Kristusa. Brati in premi-
šljevati morejo, kar smo povedali o Jezusu 
Kristusu, in moliti molitev sv. Avguština, ki 
smo jo navedli. Kot zdihljaj naj sto in sto-
krat ponavljajo besede tega svetnika: Naj 
spoznam tebe, Gospod! Ali: Gospod, naj spre-
gledam! Kakor prejšnja dva tedna naj molijo 
tudi zdaj litanije k Svetemu Duhu, Zdrava, 
Morska zvezda in pa litanije Jezusovega 
imena.

Kot pripomoček za pripravo na posveti-
tev navajamo ob naslonitvi na podatke sv. 
Ludvika nekaj predlogov za duhovno branje 
in premišljevanje vsakega dne. Seveda pa si 
more vsakdo izbrati tudi kaj drugega, da le 
pri tem upošteva tisto, kar hoče ta priprava 
doseči. V zvezi z branjem in premišljeva-
njem je seveda potrebno tudi izpraševanje 
vesti in vaja v krepostih za vsak dan.

Ves čas priprave naj, če je le količkaj mo-
goče, vsak dan storimo naslednje:

1. Zvesto in pobožno naj opravljamo do-
ločene molitve.
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2. Pazljivo naj beremo priporočene (ali 
vsebinsko njim podobne) oddelke in si re-
snice in vodila, ki jih ta vsebujejo, vzamemo 
za predmet premišljevanja. (To ni le razmi-
šljanje, ampak molitev, pri kateri so udeleže-
ne vse človekove duševne zmožnosti.)

Potrebna je vsakdanja premišljevalna mo-
litev (za ljudi v svetnem poklicu od 10–30 mi-
nut; za ljudi v duhovnem poklicu 30 minut in 
več); le tako bo mogoče s pomočjo božje mi-
losti, za katere delovanje se odpremo zlasti v 
premišljevalni molitvi, v duhovnem življenju 
resnično napredovati. Vredno se je odreči 
premnogim stvarem, ki niso nujno potrebne 
za naše stanovske dolžnosti, da najdemo čas 
za globljo notranjo molitev. Premišljevanje 
naj vedno sklenemo z ljubečim pogovorom 
s Kristusom in Marijo. V ta pogovor vključi-
mo tudi trden sklep glede vaje v kreposti ali 
glede odstranjevanja te ali one napake.

3. Vneto naj se trudimo za izvrševanje 
dejanj ene ali več kreposti in naj si pri izpra-
ševanju vesti dajemo o tem tudi obračun.

4. Udeležujemo naj se sv. maše s sv. obha-
jilom. Komur je to zaradi okoliščin in dolž-
nosti nemogoče, naj se duhovno združi s sv. 
daritvijo in naj obudi duhovno obhajilo, to 
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je željo, da bi na križu darovani in poveli-
čani Kristus prišel duhovno v srce, da bi 
tako mogli živeti v najtesnejšem zedinjenju 
z njim in z Marijo.

Od te priprave sta odvisna iskrenost in 
razumevanje naše posvetitve samega sebe 
Kristusu po Mariji, s tem pa tudi resničen 
vpliv na naše življenje.

Pripravljalne duhovne vaje. Namesto da 
bi pripravo raztegnili na 33 dni, med kateri-
mi navadno opravljamo svoje običajno po-
klicno delo, moremo opraviti tudi posebne 
pripravljalne duhovne vaje. V tem primeru 
vzamemo po tri kratka premišljevanja sku-
paj za daljše premišljevanje pri teh duhov-
nih vajah. Za duhovno branje naj bi vzeli 
zlasti tekste iz »Hoje za Kristusom«.
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A. Prvih dvanajst dni
Prizadevanje za odpravo 

duha posvetnosti

»Duh sveta je nasproten duhu Jezusa 
Kristusa,« pravi sv. Ludvik Montfortski. »Ne 
smemo se ravnati po napačnih načelih sve-
ta; ne smemo misliti, govoriti in delati kakor 
posvetneži ... Ta znebitev duha, ki naspro-
tuje evangeliju, je mnogo važnejša, kakor 
mislimo.«

Treba je torej iti krepko na delo in upora-
biti teh dvanajst dni za to, da bi svojo dušo 
osvobodili vseh misli, besed in dejanj, ki di-
hajo duha tega sveta, duha posvetnosti.
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DNEVNI RED 
ZA PRVIH DVANAJST DNI

Vsakdanje molitve:
»O pridi, Stvarnik, Sveti Duh«
»Zdrava, Morska zvezda«
Ostalo:
Premišljevanje in izpraševanje vesti glede 

duha posvetnosti.
Vaja v kreposti: samozatajevanje, ljube-

zen do uboštva, skritost, ponižnost, čistost, 
resnicoljubnost in pokorščina.

Molitev pred premišljevanjem v obdobju 
prvih dvanajst dni:

O, Marija, Brezmadežna Nevesta Svetega 
Duha, Mati Jezusova in moja mati, moja vla-
darica in kraljica! Tebi se hočem popolno-
ma darovati, po tebi hočem biti popolnoma 
Jezusov. Izprosi mi luči in moči od Svetega 
Duha in očisti me duha posvetnosti.

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih ver-
nih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
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